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الرحيم الرحمن اهلل بسم

...บิสมิ้ลลาฮิจเร๊าะห์มานิรร่อฮีม... 

      ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้ทรงเมตา ปรานีเสมอ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

ก่อนอ่ืนใดผมต้องขอบคุณ อัลลอฮฺ ซุบบ่าฮาน่าฮูว่าต้าอาลา ที่ได้ให้ผมเป็นมุสลิมโดย

กําเนิด ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ให้การศึกษา จากครอบครัวมุสลิม มีบรรพบุรุษเป็นมุสลิม 

ยึดมั่นหลักการของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  การเขียนกิตติกรรมประกาศ

สําหรับดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุด ยากยิ่งกว่าการเขียนแต่ละคํา แต่ละประโยค ในแต่ละบท 

ด้วยเหตุที่มีหลายบุคคลเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาเอก จนกระทั่ง

ทําให้เกิดผลงานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ขึ้นมาและสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุด  

ความสมบูรณ์ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นผลมาจากบุญคุณของมะและป๋า (แม่และพ่อ)  ที่

ท่านทั้งสองเลี้ยงดูผมมาอย่างดีที่สุดตามอัตภาพของครอบครัวที่สามารถจะให้ได้  ท่านทั้งสองเลี้ยง

ดูส่งเสียให้ผมได้เรียนจนจบปริญญาโท และตั้งใจที่จะส่งให้ผมได้เรียนจนจบปริญญาเอก แต่ด้วย

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งยังมีน้องชาย 2 คน น้องสาวอีก 1 คนที่ต้องเรียนด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นการเรียนต่อจนจบปริญญาเอกจึงเป็นเพียงความตั้งใจและเป็นความหวังที่ริบหร่ีของท่านทั้ง

สอง  ผมก็ได้แต่ขอดุอาวฺ (ขอพร) จากอัลลอฮฺ(ซบ.) ให้ผมมีโอกาสได้เรียนต่อตามความตั้งใจของ

ท่านทั้งสอง ด้วยพระเมตตาในอัลลอฮฺ(ซบ.) พระองค์ทรงรับดุอาวฺที่ผมขอ  เมื่ออยู่มาวันหนึ่งใน

เดือนมีนาคม ปี 2549  รศ.ดร.จินตนา มนเทียรวิเชียรฉาย (อาจารย์แมว) คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผมในขณะนั้น ได้สอบถามผมว่า “อาจารย์มนูญ 

อาจารย์สนใจที่จะเรียนต่อมั๊ย ถ้าสนใจลองดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซิ ก าลังเปิดรับ

สมัครปริญญาเอกนิเทศศาสตร์รุ่นแรก ขอทุนเซนต์จอห์นเรียนไง” ผมตอบทันทีอย่างไม่คิดทบทวน

เลยว่า “สนใจครับ”  และก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากท่านอาจารย์แมวโดยตลอดมา  ขอขอบคุณ

อาจารย์แมวเป็นอย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสและชี้ทางแห่งความสําเร็จของการศึกษาให้กับผม             
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ในคร้ังนั้น อีกทั้งขอขอบคุณนายแพทย์จุฬาเกษม ชินะผา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ผู้อนุมัติทุนการศึกษาต่อให้กับผม 

ขอขอบคุณมุอัลลัฟและครอบครัวของมุอัลลัฟทุกท่าน ที่ยินดีและเต็มใจให้ข้อมูล ถึงแม้

ในบางคําถามที่ผมถามอาจจะทําให้กระทบความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่อยากตอบไปบ้าง แต่ทุกท่านก็

ยินดีที่จะให้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์สําหรับการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟทุกท่านคือสิ่ง

สําคัญที่ทําให้การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผมแม้ท่านจะมี

ภาระงานที่มาก  แต่ก็ให้คําแนะนํา และติดตามผมทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมลล์ในบางช่วงเวลาที่

ผมห่างเหินจากการปรึกษาไปบ้าง   ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร .สิรินทร  พิบูลภานุวัธน์ ที่รับเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในทันทีที่ผมโทรศัพท์ติดต่อขอกับท่านและก็ได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างเป็น

กันเอง ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อณัส อมาตยกุล  ที่รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ปรึกษาร่วมอีกท่าน

หนึ่ง  ซึ่งท่านได้ให้คําแนะนํา คําปรึกษาอย่างสมบูรณ์ในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการของ

ศาสนาอิสลาม    

ขอขอบคุณ รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ ที่รับเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

ให้คําปรึกษาและความห่วงใยไถ่ถามความคืบหน้าของดุษฎีนิพนธ์เสมอมา และ ขอขอบคุณ รศ.ดร.

วิลาสินี  อดุลยานนท์  ที่รับเป็นกรรมการสอบอีกท่านหนึ่ง ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่ง ทําให้งานดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ขอบคุณอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ

ทุกท่านของหลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ให้วิชาความรู้ด้าน

วิชาการแก่ผมในทุกวิชาที่เรียน จนกระทั่งได้หัวข้อเร่ืองของดุษฎีเล่มนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์มานิจ  ธีรนารา  อาของผมที่ช่วยอนุเคราะห์ผมในช่วงเวลาที่ผมขาด

ปัจจัยที่จะใช้จ่ายสําหรับการเรียนและการทําดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือทุกคนใน

ครอบครัวผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจและกําลังใจจากภรรยา และจากลูกทั้ง  4  คน ที่ผม  ไม่มี

เวลาในการอบรมเลี้ยงดู ให้คําปรึกษา ปล่อยให้เป็นภาระของภรรยา ทุกคร้ังที่เห็นลูกๆ ทําการบ้าน

โดยผมไม่มีเวลาดูแล ทําให้ผมยิ่งต้องทุ่มเทการทําดุษฎีนิพนธ์ให้สําเร็จเร็วยิ่งขึ้น  หากไม่มีความ

เข้าใจและกําลังใจจากภรรยาและลูกๆ แล้ว คงยากที่ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะสมบูรณ์  ขอบคุณน้องชาย

ทั้ง 2 คน และน้องสาวของผมในบางคร้ังที่ช่วยไปรับส่งลูกของผมที่โรงเรียน และให้ยืมรถยนต์
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ส่วนตัวใช้เพื่อการเก็บข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ในช่วงที่รถผมเสีย และ ขอบคุณอาจารย์อับ

บาส  สาดและ ที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับโองการจากคัมภีร์อัล-กุรฺอานที่ผมใช้อ้างอิงในการวิจัยคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณ ดร.ธํารง  รัตนภรานุเดช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน  

(2554) ที่เสนอขออนุมัติทุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นให้ผมได้มีค่าใช้จ่ายสําหรับการ

เรียนต่อจนจบหลักสูตร ไม่เช่นนั้นแล้วผมคงต้องยุติการเรียนก่อนที่จะได้ทําดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้  

ขอขอบคุณ รศ.จริยา  สมประสงค์  เพื่อนร่วมงานที่คอยเป็นกําลังใจและให้คําปรึกษาด้วยดีเสมอ  

ขอขอบคุณ อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีประพันธ์ (พีไอ๋)  และ อาจารย์วิภาพร  แก้วกระจ่าง (พี่ติ๋ม)  เพื่อน

ร่วมงานที่มีส่วนแบ่งเบาภาระงานให้ผมได้มีเวลาในการศึกษาต่อ  

ขอขอบคุณ พี่กบ พี่บอล  พี่หมี  อาจารย์ภัส  หนึ่ง  เพื่อนนิเทศฯ มธบ.รุ่น 1 ทุกคน และ

รุ่นน้อง ป.เอกทุกรุ่น ทุกคน ทีเป็นกําลังใจและเอาใจช่วยเสมอมา และขอขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับ 

อาจารย์แจ็ค (รศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ) ผู้อํานวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ที่กระตุ้น 

แนะนํา สอบถาม ชี้แนะ วางแผนและอีกหลายๆอย่าง ให้ผมเป็นอย่างดีมาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี 

เต็ม ขอบคุณน้องพรเจ้าหน้าที่คนสําคัญของหลักสูตร ที่คอยช่วยเหลือประสานงานในทุกเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนและการทําดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน 

ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺ(ซบ.) จงประสบแด่ทุกท่าน 

 

          มนูญ    โต๊ะอาจ 
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 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 

ชื่อผู้เขียน  ว่าที่ร้อยตรีมนูญ  โต๊ะอาจ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน   เนตรโพธิ์แก้ว 
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สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

ปีการศึกษา  2554 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มี วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย  เพื่อศึกษาพฤติกรรม  ปัญหาและ

วิธีการในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ สังคม 

รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทของไทย  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยบูรณาการแนวคิดการสร้างอัตลักษณ์   ของ

ปัจเจกตามหลักการของศาสนาอิสลาม ภายใต้มโนทัศน์แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นเป็นหลัก และ 

ใช้แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคล และ แนวคิดการปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์เป็นแนวคิดเสริม

เพื่อการอธิบายผลการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลจากจุดยืนของมุออัลลัฟเอง  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและการ

จดบันทึกจากมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง (กรุงเทพมหานคร) และชุมชนชนบทของไทย (ฉะเชิงเทรา  

นครนายก  ปทุมธานี  อยุธยา  อ่างทอง  และ สมุทรปราการ) รวม  24  คน 

ผู้ที่ เปลี่ยนการนับถือจากศาสนาเดิมมานับถือศาสนาอิสลาม เรียกผู้นั้นว่ามุอัลลัฟ  

(มุสลิมใหม่) และเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้ว มุอัลลัฟต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบความ

ศรัทธาของตนเอง มุอัลลัฟจึงต้องการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับ

รู้  จากการศึกษา พบว่า มุอัลลัฟทั้งในเขตเมืองและชุมชนชนบทของไทยมีพฤติกรรมการเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ไม่แตกต่างกัน  พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็น
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มุสลิมของมุอัลลฟ มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด เพื่อปรับเปลี่ยน

ทางด้านความเชื่อและทัศนคติ   เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็น และเพื่อ ปรับเปลี่ยน

ทางด้านบุคลิกภาพ  มุอัลลัฟมีวิธีการเรียนรู้ด้วย การสังเกต การบอกเล่า   การสอบถาม   การเรียน

กับครูสอนศาสนา หรือ จาก 

สถาบันสอนศาสนา และการเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือหรือจากสื่ออ่ืนๆ  ปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ได้แก่ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมของครอบครัว ชุมชน รวมทั้งสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ทั้งก่อนที่มุอัลลัฟจะเข้ารับศาสนา

อิสลามและหลังจากที่เข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สําคัญคือ บริบท

แวดล้อมและประเด็นการเรียนรู้และการสื่อสาร  ตัวมุอัลลัฟเอง ผลที่ต้องการ และบุคคลที่มุอัลลัฟ

ต้องการเรียนรู้และสื่อสารด้วยสื่อสารด้วย มุอัลลัฟมีกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องและผ่านเงื่อนไขสําคัญของการยอมรับอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ความตระหนักในตนเอง ด้วยการรับรู้ว่าตนแตกต่างจากผู้อ่ืนๆ เร่ิมต้นจาก

การที่มุอัลลัฟรับรู้ถึงความแตกต่างของตนเองเมื่อมีปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับชาวมุสลิมและบุคคลอ่ืน 

ในเร่ืองลักษณะความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นในจิตใจมีแนวโน้มเอียงไปทางอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  แต่

ในขณะเดียวกันผู้อ่ืนในสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วยภายใต้กระบวนการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ก็

มองเห็นความแตกต่างดังกล่าวจากการกระทําของมุอัลลัฟที่ปรากฏในบริบทต่างๆ ทางครอบครัว 

ชุมชน และทางสังคม และประทับตราความเป็นมุสลิมให้กับมุอัลลัฟ 

ขั้นตอนที่ 2 การมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ จะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น 

เมื่อได้ปฏิสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนและกลุ่มสังคมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตนเอง ทําให้มุอัลลัฟรับรู้

ความเด่นชัดในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง  นอกจากนี้ประสบการณ์ในการเรียนรู้และการ

สื่อสาร กับชาวมุสลิมเป็นอีกสิ่งที่ตอกย้ําถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้ชัดเจนขึ้นด้วย

เช่นกัน  การเข้าร่วมกลุ่มวัฒนธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลามจึงเป็นเงื่อนไขประการสําคัญ ที่

ช่วยให้มุอัลลัฟพัฒนาและดําเนินไปสู่การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมโดยผ่านระบบสัญลักษณ์

ต่างๆ ทําให้มุอัลลัฟมีการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองเพื่อแสดงให้เห็น   อัตลักษณ์ใน

ทางบวก ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกด้วยวัจนหรืออวัจนภาษาเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับ
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บุคคลอ่ืน เป็นการเข้าสู่วัฒนธรรมอิสลามของมุอัลลัฟและเป็นสิ่งที่ตอกย้ําถึง “อัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม” ภายในตัวตนของมุอัลลัฟเองให้เด่นชัดเพิ่มยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 การเปิดเผยตัว คือการที่มุอัลลัฟเปิดเผยตัวต่อสังคมว่าเป็นมุสลิม ซึ่งในการ

เปิดเผยตัวนั้นพิจารณาได้ 2 ด้าน ด้านแรกคือบริบททางสังคมที่สมาชิกในสังคมยอมรับ   อัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ มุอัลลัฟก็จะเปิดเผยตัว แต่อาจเปิดเผยตัวต่อคนใกล้ชิดที่ยอมรับหรือ

อาจจะเปิดเผยตัวในวงกว้างออกไปนั้นขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสถานการณ์ทางสังคมที่

ปลอดภัยจากการควบคุมของกฎเกณฑ์ทางสังคม  ด้านที่สองมุอัลลัฟจะคาดหมายว่าภายในบริบท 

หรือในสถานการณ์ใดที่ 

สมาชิกในสังคมนั้นไม่ยอมรับความเป็นนมุสลิม ก็จะทําให้มุอัลลัฟ ไม่กล้าที่จะ

แสดงออกในสังคมนั้น 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนของการใช้ชีวิตและปรับตัวต่อสังคมมุสลิม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง

การเผชิญ กับปฏิกิริยาในทางลบของผู้อ่ืนในสังคม มุอัลลัฟจึงมีการปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนในด้าน

ต่างๆ ของตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนใหญ่ที่มุอัลลัฟเป็นสมาชิก โดยการลดอัต

ลักษณ์ความเป็นอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิม นอกจากนี้การเข้าร่วมกลุ่มวัฒนธรรมในวิถีชีวิตสังคมมุสลิมของ

มุอัลลัฟจะเป็นสิ่งสําคัญที่สนับสนุนความรู้สึกและพฤติกรรมของมุอัลลัฟทําให้อัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟ   เกิดความมั่นคง 

ผลจากการศึกษา ชี้ให้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารของผู้ที่นับถือศาสนา

อิสลามไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย แต่ละคนจะดําเนินวิถีชีวิตภายใต้บทบัญญัติ

ของศาสนา ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ เนื่องจากมีหลักบัญญัติที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผู้

นับถือทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เกิด จนตาย  คนมุสลิมทุกคนจึงไม่สามารถแยกหลักการของศาสนาอิสลาม

ออกจากวิถีการดําเนินชีวิตได้  แนวทางในการพัฒนาสังคมมุสลิมในทุกพื้นที่ของประเทศไทยจึง

ต้องมีความเข้าใจว่าศาสนาอิสลามกับสังคมชาวมุสลิมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้  ถึงแม้ผู้นับถือศาสนา

อิสลามจะเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศแต่เป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคน

มุสลิมต่างก็มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน ดังนั้น

แนวทางในการพัฒนาประชาชนและสังคมมุสลิมของผู้มีอํานาจในภาครัฐไปสู่พื้นที่ต่างๆ  จึง

จําเป็นต้องมีแนวคิด ทัศนคติ และความเข้าใจที่ดีต่อพฤติกรรมในวิถีชีวิตของคนมุสลิม  ประสาน
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ความร่วมมือ การยอมรับ จากทุกฝ่าย อย่างมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่  บนความ

แตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชนและประเทศชาติโดยรวม 

ในขณะเดียวกันคนมุสลิมเองต้องยอมรับกับความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและส ามารถ

ดําเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ โดยที่ยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมไว้อย่างเข้มแข็ง 
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ABSTRACT 

 

The purposes of this study “Muallafs’ Learning and Communicating of Muslim 

Identities in the  rural and urban areas of  Thailand” were as followed:  

1. To study Muallafs’ behaviors and influential factors in learning and 

communicating of  Muslim identities in the rural and urban areas of Thailand. 

2. To study problems and solutions between Muallafs and people in families, 

communities, and societies in learning and communicating of Muslim identitie 

3. To compare Muallafs’ behaviors and influential factors in learning and 

communicating of Muslim identities between the rural and urban areas of Thailand. 

The research was a qualitative study integrating the concepts of building individual’s 

identity according to the principles of Islam based on the concept of postmodernism, including 

the concepts of interpersonal communication and symbolic interaction.  In collecting data, 

observation and in-depth interview were used using sound recording and note-taking from 

twenty-four Muallafs living in the urban (Bangkok Metropolitan) and the rural areas 

(Chachoengsao, Nakornnayok, Patumthani, Ayutthaya, Angthong, and Samuthprakran) of 

Thailand.  The newly converted Muslims are knows as “Muallafs”.  By accepting themselves as 

Muslims, Muallafs had to face many things testing their faiths.  They had to learn and 

DPU



ซ 

communicate their Muslim identities to others.  The results showed that Muallafs in both the 

urban and rural had similar behaviors in learning and communicating of Muslim identities. 

1. The behavioral purposes in learning and communicating of Muslim identities were 

to change their emotions and feelings, beliefs and attitudes, knowledge, opinions, and 

personalities. 

2. Muallafs’ learning methods included observing, telling, asking, learning from 

religious teachers or institutions, and reading from books or media.  

3. The factors influencing Muallafs’ learning and communicating of Muslim  

identities were environmental factors such as families, communities, and societies where they 

lived both before and after becoming Muallafs.  Other important components included 

environmental situations, learning and communicating topics, Muallafs themselves, expected 

results, and people whom Muallafs wanted to learn and communicate with. 

Muallafs’ process in learning and communicating of Muslim identities was 

continuous and conditioned as followed. 

Stage 1: Self-awareness by perceiving that Muallafs were different from others.  The 

process in learning and communicating began when Muallafs perceived that they were different 

as they interacted with Muslims.  In the meantime, people whom Muallafs had interacted with 

also perceived their behavioral differences from Muallafs.  However, the interactions occurred in 

families, communities, and societies would imprint Muslims to Muallafs.    

Stage 2: Muallafs’ self identities as Muslims would develop as they had interacted 

with their friends and peer groups.   Muallafs would perceive their identities clearly, including 

learning and communicating experiences with  Muslims. Participation in cultural groups  

according  to the principles of Islam was a main condition which helped Muallafs positively 

develop and communicate their identities verbally and non -verbally through symbols.   

Stage 3: There were two ways Muallafs exposed themselves to public.  First, they 

would expose themselves to the members in the society where they were being accepted as 
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Muslim.  Second, Muallafs would evaluate whether they were being accepted in the society 

before they exposed themselves to others.    Stage 4: To avoid coping negative reactions, Muallafs 

adapted themselves by adopting only Muslim identities.  Moreover, Muslim lifestyles and cultural 

participation were important factors which supported Muallafs’ feelings and behaviors in 

becoming Muslim. 

The result showed that wherever Muslims were, their learning and communication 

behaviors were not different. Their ways of lives were to under the religious rules and regulations 

since they were born until death. To develop Muslim societies in Thailand, it’s important to know 

that Islam and Muslim societies are inseparable. Though Muslims are considered as a small group 

of people living in the south, Muslims have their roles in developing the country as Thais. So in 

developing Muslims and societies, the government needs to understand Muslims’ ways of living 

as well as give proper corporation to each area based on religious and cultural difference for 

benefits of people and the country. In a meantime, Muslims must accept changes and be able to 

conserve their identities under the globalization age. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

        َرُسْوُل اهلِل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا الَ ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َأْشَهُد َأْن

      “ อัชฮะดุ อันลำ อิลำฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ  อนันะ มุฮัมมะดัรฺ  เรำะซูลุลลอฮฺ ” 
 

ข้อความดังกล่าวคือค าปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับอิสลามเป็นแนวทางในการด าเนินชิวิตของ
มุอัลลัฟ มีความหมายว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) และ มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูต 
(รอซูล) ของอัลลอฮฺ(ซบ.) จ าเป็นอย่างยิ่งที่มุอัลลัฟต้องปฏิบัติก่อนสิ่งอ่ืนใดส าหรับการเป็นมุสลิมคือ
การยอมรับว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียว และท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูต 
(รอซูล) ของอัลลอฮฺ(ซบ.) เพื่อที่ตนเองจะได้ด าเนินชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้ทราบ และมีความชัดเจนในการ

ด าเนินชิวิต ดังคัมภีร์อัล-กุร ฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 109  ชื่อ อัลกาฟิรูน อายะหฺ (โองการ) ที่ 6  
 

 

อ่านว่า “ละกุม ดีนุกุม ว่าลิย่าดีน”  มีความหมายว่า “ส ำหรับพวกท่ำนก็คือศำสนำของพวก
ท่ำน (ฉันจะไม่ปฏิบัติตำมแนวทำงนั้น)  และส ำหรับฉันก็คือศำสนำของฉัน (พวกท่ำนจะไม่ปฏิบัติตำม

แนวทำงของฉัน)” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1763)   
 
ความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก

ต้องการที่จะศึกษาถึงกระบวนการการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ    
(ผู้เข้ารับศาสนาอิสลาม) เพื่อแสดงให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นมุสลิม เป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความ
เป็นมุสลิมที่เกิดขึ้นใหม่กับตนเอง แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่มีลักษณะเฉพาะที่ชัดเจน
ในการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งแตกแตกต่างจากอัตลักษณ์ของผู้ศรัทธาใน
ศาสนาอ่ืน 
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1.1  ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
“มุอัลลัฟกราบไหว้บุพการีของตนเองแบบวัฒนธรรมเดิมได้หรือไม่  มุอัลลัฟไปร่วมงาน

ร่ืนเริงในเทศกาลสงกรานต์หรืองานลอยกระทงหรืองานประเพณีของชาวไทยพุทธได้หรือไม่  มุอัลลัฟ

จ าเป็นต้องมีชื่อใหม่ที่แสดงความเป็นมุสลิมด้วยหรือไม่ มุอัลลัฟชายเป็นอิหม่ามน าพิธีนมาซ 

(ละหมาด) ได้หรือไม่  มุอัลลัฟหญิงต้องคลุมฮิญาบ (ผ้าคลุมศีรษะ) ตลอดเวลาหรือไม่ มุอัลลัฟร่วม

รับประทานอาหารกับครอบครัวเดิมที่ไม่ใช่มุสลิมได้หรือไม่ และ ค าถามอ่ืนๆอีกมากมายที่มุอัลลัฟ

สงสัย”  มุอัลลัฟ คนหนึ่งถามผู้วิจัยถึงกรณีที่พ่อของเขาเสียชีวิต ซึ่งเขาเป็นลูกคนเดียว ส่วนแม่ของเขา

เสียชีวิตไปนานแล้วก่อนที่เขาจะเป็นมุสลิม  เร่ืองการจัดการศพพ่อนั้นเป็นเร่ืองส าคัญ และเข้าใจใน

กรณีที่ไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาได้ (พ่อนับถือพุทธ) “เขาควรวางตัวอย่างไรและท า

อย่างไรกับงานศพพ่อของเขา และเขาควรจะสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของเขากับญาติพี่น้องที่

ไม่ใช่มุสลิมอย่างไร เมื่อต้องเป็นแม่งานในการจัดการศพพ่อของเขา”  ค าถามต่างๆ เหล่านี้เป็นค าถามที่

แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจาก

ศาสนาอ่ืน  การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้ และเกิดการ

ยอมรับในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง จึงเป็นปฐมบทที่จ าเป็นตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

ค าว่า “อิสลาม”มาจากรากภาษาอาหรับค าว่า “สะลิมะ” แปลว่า  “เขานอบน้อม ยอมจ านน,    

เขาเข้าสู่สันติ เขาปลอดภัย” อิสลาม จึงหมายถึง “การเข้าสู่ความสงบหรือความสันติ”โดยการยอม

จ านนต่อเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว อิสลามมิได้เป็น

แต่เพียงศาสนาในความหมายที่เข้าใจกัน   แต่ศาสนาอิสลามเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของมนุษย์ใน

ทุกๆด้าน  อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงประทานมาให้แก่มนุษย์ เพื่อที่จะน ามนุษย์ไปสู่แนวทางแห่งความสันติใน

โลกนี้และได้รับความรอดพ้นในโลกหน้า   

แนวทางดังกล่าวนี้พบจากคัมภีร์อัล-กุรอฺานซึ่งเป็นวจนะของอัลลอฮฺ(ซบ.) ที่ประทานให้แก่

มนุษย์ผ่านศาสดาหลายท่าน  เป็นเวลาหลายยุคสมัยจนกระทั่งมาสมบูรณ์ในสมัยของท่านศาสดา    

มุฮัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ศ็อลฯ) และ อัลลอฮฺ(ซบ.) มิได้ทรงบังคับให้มนุษย์ยอมรับ

เพราะพระองค์ได้ให้สติปัญญา และเจตนารมณ์เสรีแก่มนุษย์แล้ว  มนุษย์จึงมีเสรีที่จะยอมรับหรือ

ปฏิเสธอิสลาม   ใครที่ยอมรับและปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามก็ได้ชื่อว่าเป็น "มุสลิม" หรือผู้

นอบน้อมยอมจ านใครที่ปฏิเสธก็ได้ชื่อว่า "กาฟิร" หรือผู้ปฏิเสธ ( http : // www. geocities.com / 

islamthaith/. 2552, มีนาคม 2 ) 
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ตามหลักศาสนาอิสลาม  มนุษย์จะได้พบค าตอบอย่างสมบูรณ์ว่าตัวของเขาคือใคร เขามา
จากไหน เขามีฐานะอย่างไรในโลกนี้  ใครเป็นคนสร้างเขามาและเขามายังโลกนี้ท าไม เมื่อตายแล้วเขา
จะไปไหน ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรและเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรในสิ่งที่เข าท าไว้
หลังจากที่เขาตาย  ซึ่งเร่ืองเหล่านี้วิทยาศาสตร์และลัทธิความเชื่อต่างๆไม่อาจที่จะให้ค าตอบได้
ชัดเจน  มนุษย์จะเข้าใจได้ถึงหลักการและข้อมูลความรู้ว่า ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้   จะมีความเชื่อ
อย่างไร จะด าเนินชีวิตอย่างไร  จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรหลาน ญาติ พี่น้อง 
คนไข้ เพื่อนบ้าน เด็ก ผู้ใหญ่ สัตว ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเขาทั้งในยามสงบและยามสงคราม ใน
ศาสนาอิสลามไม่ว่ามุสลิมผู้นั้นจะมาจากเผ่าพันธุ์  สีผิว หรือพูดภาษาใดก็ตาม  จะได้พบวัฒนธรรม 
ศีลธรรม จรรยามารยาทที่เป็นมาตรฐานอันเดียวกัน  ตัวอย่างเช่น การกล่าวทักทาย (การกล่าวสลาม) 
การแต่งกาย การเลือกรับประทานอาหาร การกล่าวนามของอัลลอฮฺ(ซบ.)ก่อนรับประทานอาหารและ
ก่อนการท ากิจกรรมต่างๆ  มุสลิมจะรู้ว่าควรจะแต่งงานกับใคร และใครบ้างที่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้
แต่งงาน    การแต่งงานของเขาควรจะเป็นอย่างไร   เมื่อมีปัญหาที่จะต้องหย่าร้างเขาควรจะท าอย่างไร
จึงจะเกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย   เมื่อมีการเสียชีวิต เขาควรจะจัดการเกี่ยวกับศพและทรัพย์สิน
ของผู้เสียชีวิตอย่างไร เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นอัตลักษณ์ในวิถีชีวิตของความเป็นมุสลิม 

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้ที่เปลี่ยนจาก
การนับถือศาสนา ความศรัทธา หรือลัทธิ ค าสอนเดิมที่ตนเองนับถืออยู่มานับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งใน
ศาสนาอิสลามเรียกผู้ที่มาเข้ารับอิสลามว่า “มุอัลลัฟ” หรือ “มุสลิมใหม่” การเรียนรู้และการสื่อสาร   
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่มุอัลลัฟทุกคนจะต้องเรียนรู้และสื่อสารด้วย
ความศรัทธาในศาสนาอิสลามเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนมุสลิมของตนเองให้เกิดการยอมรับ และ
สามารถด าเนินวิถีชีวิตมุสลิมได้ในสังคมอย่างปกติสุข  วิถีชีวิตหรือรูปแบบพฤติกรรมของมุสลิมมา
จากคัมภีร์อัล-กุรฺอาน และจากค าสั่งสอน (ซุนนะฮฺ) ของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ข้อบัญญัติ
ทางศาสนาอิสลามเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตที่มุสลิมต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด มุอัลลัฟจ าเป็นต้องเรียนรู้
และศึกษาหลักการศาสนาอิสลามในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความศรัทธา และมุอัลลัฟจะต้องละทิ้ง       
อัตลักษณ์เดิมของตนเองที่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากอิสลามไม่ใช่เป็นแต่เพียง
ศาสนา หากแต่หมายถึงวิถีชีวิตส าหรับมุสลิมทุกคน มุสลิมจึงไม่ประพฤติ หรือปฏิบัติตามความเชื่อ
หรือเจตนาใดๆ ที่ขัดแย้งกับหลักการของศาสนาอิสลาม 

จากการสัมมนาวิชาการนานาชาติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ือง สรรพเสียงแห่งอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับ
นักวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ เพื่อให้มีการน าเสนอเอกสารทางวิชาการและอภิปราย
เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาเร่ืองอิสลามและสังคมมุสลิม พบประเด็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา
ดังนี ้

DPU



4 

อุทัย ดุลยเกษม คณบดีส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวรายงานในการ
สัมมนาวิชาการคร้ังนี้ว่า  เมื่อพูดถึง “อิสลาม” คนจะนึกถึง “ศาสนาอิสลาม” ทั้งที่ศาสนาอิสลามเป็น
ส่วนหนึ่งของ “อิสลาม” เท่านั้น เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจมุสลิมก็ต้องเข้าใจในบริบทอ่ืนของมุสลิม
ด้วย ไม่ว่าสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง ในขณะเดียวกันมุสลิมเองก็ต้องมีความเข้าใจในบริบท
อ่ืนๆ ที่กว้างขวางมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่หลักศาสนาอิสลามเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนเป็น
เร่ืองที่มีอยู่ทุกสังคม แม้แต่ในคนกลุ่มเดียวกันก็มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะมุสลิมซึ่งมีความ
หลากหลาย มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เรามองมุสลิมอย่างไม่เข้าใจ โดยคิดแบบรวบรัดว่ามุสลิมมี
ความเป็นเอกภาพมาก เพราะฉะนั้นแทนที่จะท าให้เขาคิดเหมือนกับเรา ก็ควรจะยอมรับในความ
คิดเห็นแตกต่างนั้น แล้วเคารพในความแตกต่าง ซึ่งจะท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้   

รายงานการศึกษาที่น่าสนใจจากการสัมมนาวิชาการนานาชาติในคร้ังนี้ของ อัมพร      
หมาดเด็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     
เร่ือง   “พื้นที่ทางสังคมระหว่างคนมุสลิมและคนต่างศาสนาในภาคใต้ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และ
การแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนา” พบว่า จากการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามผู้น าศาสนาอิสลามใน
ชุมชน คือโต๊ะอิหม่าม ซึ่งต้องท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม
และการแต่งงาน ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่าการแต่งงานระหว่าง
คนต่างศาสนา มีถึงหมู่บ้านละ 20 – 30 คน ในช่วง 5 – 10 ปีที่ผ่านมา จ านวนนี้น่าจะใกล้เคียงกับ
จังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานคร  ส่วนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้    คือ
ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีตัวเลขผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามโดยผ่านการแต่งงานอยู่ที่ 2 – 3 คน 
ในเขตชุมชนเมือง ส่วนในพื้นที่ชนบทมีจ านวนน้อยกว่านั้น  ส าหรับปัจจัยหลักๆ ที่ท าให้มีผู้เข้ารับ
ศาสนาอิสลามโดยผ่านการแต่งงานมากขึ้น เนื่องจากสังคมมุสลิมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมือง
มากขึ้น ท าให้ชาวมุสลิมมีโอกาสในการพบปะกับศาสนิกในศาสนาอ่ืนได้มากขึ้นด้วย ทั้งจากการศึกษา
และการท างาน  

อัมพร อภิปรายต่อว่า การเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของคนศาสนาอ่ืนมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้น าศาสนาอิสลามในชุมชนมีความกังวลยิ่งในหลายด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
และการเรียนรู้หลักค าสอนของศาสนาอิสลาม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม
โดยวิธีการนี้ มักไม่ได้เรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามมาก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวผู้น าศาสนาในชุมชน 

จึงคิดหาทางให้มุสลิมใหม่เหล่านี้ ได้เรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามมากขึ้น เช่นในจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีการตั้งเป็นชมรมผู้เข้ารับอิสลามใหม่ เพื่อให้ความรู้ทางศาสนา โดยบางแห่งได้เปิด
เรียนศาสนาอิสลามที่มัสยิด แต่ก็มีข้อจ ากัด ตรงที่มุสลิมใหม่หรือมุอัลลัฟเหล่านั้น ไม่ค่อยจะเข้าร่วม 

เพราะมีความเข้าใจว่า มัสยิดเป็นสถานที่ส าหรับผู้ที่เคร่งศาสนาเท่านั้น 
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ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้านศาสนาอิสลามทั้งในเขตเมืองและชนบทหลายแห่ง เช่นใน
กรุงเทพมหานครมีสถาบันการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่เปิดสอนศาสนาอิสลาม ให้กับมุอัลลัฟได้เรียนรู้
และเข้าใจในวิถีชิวิตแบบมุสลิมเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม สถาบันที่
เป็นที่รู้จักทั่วไปของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่ มูลนิธิสันติชนซึ่งจัดท าโครงการอบรมมุอัลลัฟ เมื่อ
ปี 2537 โดยมีอาจารย์บรรจง บินกาซัน เป็นประธานโครงการการอบรมมุอัลลัฟ  มีหลักสูตร 4 เดือน  
ต่อมาในปี 2538 มลูนิธิสันติชนได้จัดตั้งชมรมมุอัลลัฟขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการศึกษาและยึดมั่น
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม เป็นการโอบอุ้มช่วยเหลือและฟื้นฟูมุสลิมใหม่ และในปี  2541 เปลี่ยน
ชื่อชมรมเป็น “โครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม” เพื่อให้ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับอิสลามแก่ผู้ที่เข้า
รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ แนวความคิดหลักศรัทธาและปฏิบัติ จนสามารถน าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้ พัฒนามุอัลลัฟให้มีความศรัทธามั่นในหลักการอิสลาม และภูมิใจในความเป็นมุสลิม 
สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างถูกต้อง 

อับบาส  สาดและ อาจารย์สอนศาสนาอิสลามโรงเรียนเฟาซุ้ลอาบีดีน ต าบลสิงโตทอง 
อ าเภอบางน้ าเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า มุอัลลัฟหรือผู้เข้ารับศาสนาอิสลามในประเทศไทย
แบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เข้ารับอิสลามด้วยความศรัทธาของตนเองและกลุ่มที่เข้ารับอิสลามเพื่อ
ต้องการสมรสกับชาวมุสลิม  มุอัลลัฟที่เข้ารับอิสลามด้วยเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นนั้น  การสื่อสาร       
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไม่ใช่เร่ืองล าบาก แต่ส าหรับมุอัลลัฟที่เข้ารับอิสลามด้วยเหตุผลเพื่อต้องการ
สมรสกับชาวมุสลิมนั้นการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเป็นเร่ืองส าคัญเพราะ
พื้นฐานการเข้ารับศานาอิสลามไม่ได้เกิดจากความศรัทธามาก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้มีบทบาทส าคัญที่จะช่วย
ให้มุอัลลัฟได้เรียนรู้แสดงออกและสื่อสารถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้เป็นอย่างดี ก็คือครอบครัว 
ชุมชน และสังคม  อีกประการหนึ่งคือความแตกต่างระหว่าง “ชุมชนเมือง” และ “ชุมชนชนบท” ที่
มุอัลลัฟผู้นั้นอาศัยอยู่ก็นับว่ามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น
มุสลิมของมุอัลลัฟ        ความหลากหลายของประชากรในชุมชนเมืองมีมากกว่าในชนบท   
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคนในชุมชนเมืองถูกก าหนดอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นกันเอง การ
เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจึงมีความแตกต่างกัน ต่างจากในชนบทที่
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนมีความเรียบง่ายและมีความเป็นกันเองมากกว่ามุอัลลัฟที่อาศัยอยู่ใน
ชนบทมีความใกล้ชิดกับมุสลิมในชุมชนเดียวกัน สังคมเดียวกัน มากกว่ามุ อัลลัฟที่อาศัยอยู่ในเขต
ชุมชนเมือง (สัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2552) 

ลักษณะแตกต่างกันของชุมชน คือชุมชนเมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ความสัมพันธ์ทาง
สังคมผูกพันกันด้วยสัญญาหรือกฎข้อบังคับ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมเกิดจากความ
แตกต่างในบทบาท หน้าที่ การกระท าของบุคคลท าด้วยความมีเหตุผล มีรูปแบบ ส่วนชุมชนชนบทเป็น
ชุมชนขนาดเล็ก ความสัมพันธ์ทางสังคมผูกพันกันด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกผูกพัน
กันเป็นกลุ่ม ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันทางสังคมเกิดจากค่านิยมที่เหมือนกัน ความสนใจเหมือนกัน 
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อันเนื่องมาจากมีหน้าที่และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันไม่มีรูปแบบ  การกระท าของบุคคลท าด้วยความเชื่อ
ทางศาสนา ความเป็นตัวของตัวเองของคนในชุมชนชนบทอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับคนในชุมชน
เมือง (ดารณี บัญชรเทวกุล, 2551)  

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนมีอยู่ทุกสังคม การเข้านับถือศาสนาอิสลามของคนต่าง
ศาสนามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้น าศาสนาอิสลามในชุมชนรวมถึงคนมุสลิมในชุมชนที่มีมุอัลลัฟ
อาศัยอยู่ เกิดความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเรียนรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามเพื่อสื่อสาร
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างถูกต้อง   อัตลักษณ์ (identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อ
ตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมอง
ตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐาน
ของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่ เราเลือก 
ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่าง
จากกลุ่มอ่ืนอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอ่ืน อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ทั้ง
ระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง ในแต่ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมี
การเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ตนยอมรับเพื่อน ามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของบริบทใน
ช่วงเวลาและพื้นที่ และอัตลักษณ์ถูกก าหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ก าหนดตนเองหรือถูกก าหนดโดย
สังคมก็ได้ (นัทธนัย ประสานนาม, 2551) 

ทั้งใน “ชุมชนเมือง” และ “ชุมชนบท” ที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันใน
เร่ืองทางกายภาพของพื้นที่ แต่ส าหรับในเร่ืองของการนับถือศาสนาแล้ว ไม่ว่ามุสลิมจะอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ใดของประเทศไทยก็ตาม ยังคงมีวิถีชีวิตด าเนินอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลาม ดังนั้นการ
เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟแต่ละคนจึงเป็นเร่ืองของปัจเจก จะมีความ
สอดคล้องหรือมีความแตกต่างกัน และจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรนั้น จึง
เป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “ การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทย ” นี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาว่าคนต่างศาสนา

โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมาก่อนและต้องแต่งงานกันคนมุสลิม จึงเข้านับถือศาสนาอิสลามและ

ถูกเรียกว่าเป็นมุอัลลัฟนั้น มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมกับบุคคลอ่ืนในการ

ด าเนินชีวิตของตนเองกับบุคคลในครอบครัว ในชุมชน รวมทั้งในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างไร 

ซึ่งอัตลักษณ์นี้จะก่อตัวขึ้นโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีการตีความหรือให้ความหมายการ

กระท าซึ่งกันและกัน และยังสามารถที่จะตอบโต้และต่อรองการกระท าของแต่ละฝ่ายได้ด้วย การ

ปฏิสังสรรค์ระหว่างกันนี้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายร่วมกัน ท าให้บุคคล
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สามารถก าหนดต าแหน่งสถานะของตนเองและในขณะเดียวกันก็ถูกก าหนดจากบุคคลอีกฝ่ายด้วย    

อัตลักษณ์จึงเป็นเร่ืองว่า “เรามองตัวเองอย่างไร” และ “คนอ่ืนมองเราอย่างไร” เป็นผลผลิตที่ส าคัญของ

สังคมที่เราอาศัยอยู่และมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน  ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ศึกษาในเขตชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทของประเทศไทย ใช้แนวคิดเร่ือง “อัตลักษณ์” เป็นแนวคิดหลักเพื่อต้องการอธิบายว่ามุอัลลัฟ

เรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างไร และอัตลักษณ์นี้ท าให้เกิดการพลิกผัน

สถานภาพของตนเองจากศาสนาเดิมที่นับถือมาเป็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ในครอบครัว ชุมชน 

รวมถึงสังคมอย่างไร หลังจากที่สถานภาพของตนเปลี่ยนแปลงไป มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารกับบุคคล

อ่ืนให้ได้รับการยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนั้นอย่างไร เพื่อท าให้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ

ครอบครัว ชุมชน และ สังคมเป็นไปอย่างปกต ิ  

 

1.2  ปัญหำน ำวิจัย 

1.พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทเป็นอย่างไรและอะไร คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ เรียนรู้และการสื่อสาร         

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ สังคมเป็นอย่างไรมี

ปัญหาในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือไม่อย่างไร และมีวิธีในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

3. พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทของไทย 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคล

ในครอบครัว ชุมชน และ สังคม  ในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 
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3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทของไทย 

 

1.4  นิยำมศัพท ์

การเรียนรู้ (Learning)  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด ได้จากการได้เห็น ได้
ยิน การสัมผัส การอ่าน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอันเป็นผลจากการที่บุคคลท ากิจกรรมต่างๆ เกิด
ประสบการณ์และเกิดทักษะต่างๆ ขึ้น เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่อนข้างถาวรอัน
เน่ืองมาจาก การเผชิญสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์ซ้ า ๆ   โดยที่ไม่ได้เป็นสัญชาตญาณ หรือเป็น
ส่วนของพัฒนาการ                

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง พฤติกรรมทุกรูปแบบของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการ

สื่อความหมาย (การแลกเปลี่ยนรหัสหรือสัญลักษณ์ทั้งในรูปแบบวัจนะหรืออวัจนะ)  เป็นเร่ือง

เฉพาะตัวระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  เพื่อชักจูงให้ผู้รับสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดย

คาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการ องค์ประกอบของการสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่งข่าวสาร 

(Sender) สาร (Message) สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) รวมถึงความ

เข้าใจและการตอบสนอง 

อัตลักษณ์  (Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวตนหรือภาพลักษณ์ของแต่ละคน มุมมองที่

มองตัวเอง ว่าเราคือใคร และอยากจะให้คนอ่ืนเห็นเราแบบไหน แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว มาจาก

ปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ชุมชน เพศ และอ่ืนๆอีกมากมาย ทั้งนี้ลักษณะ

เฉพาะตัวเกิดจากการเรียนรู้ จากการได้สัมผัส พูดคุยกับคนอ่ืนในสังคมนั้นๆด้วย 

มุสลิม (Muslim) หมายถึง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในงานวิจัยนี้หมายถึงมุสลิมที่อาศัยอยู่ใน

เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 

มุอัลลัฟ หมายถึง ผู้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยก าเนิด ในงานวิจัยนี้

หมายถึง คนไทยที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาเดิมที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามและมาเข้ารับศาสนาอิสลาม

ด้วยเหตุผลเพื่อการสมรสโดยที่มิได้สนใจในศาสนาอิสลามมาก่อนและเมื่อมาพบคนที่เป็นมุสลิมจน

เกิดความรักใคร่และต้องการที่จะแต่งงานด้วยจึงจ าเป็นต้องเข้ารับศาสนาอิสลามและอาศัยอยู่ในชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทของไทย 
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การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม หมายถึง พฤติกรรมทุกรูปแบบของผู้

นับถือศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายซึ่งเป็นเร่ืองเฉพาะตัวจากผู้ที่เป็นมุสลิมไปยัง

บุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เพื่อให้ผู้รับสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้

เป็นไปตามที่ผู้ส่งสารต้องการ 

ชุมชนเมือง หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากรจ านวนมาก ความหนาแน่นของ

ประชากรต่อพื้นที่สูง  ประชากรมีความหลากหลายในด้านลักษณะอาชีพงานประกอบอาชีพ 

อุตสาหกรรม บริการ และบริหารจัดการเป็นหลัก มีวิธีการคิด แบบตรรกนิยม (rationalism) มีรูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทางธรรมชาติของถิ่นฐานถูกปรับเปลี่ยนแล้ว

เป็นส่วนมาก สภาพโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วกว่าเขตชนบท งานวิจัยนี้ ชุมชนเมือง

หมายถึง ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

ชุมชนชนบท หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากรจ านวนน้อย  ความหนาแน่นของ

ประชากรต่อพื้นที่ต่ า ประชากรมีความคล้ายคลึงกันในด้านลักษณะ  อาชีพงาน และประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก มีวิธีการคิดแบบธรรมเนียมนิยม  (traditionalism) มีรูปแบบ ความสัมพันธ์ทาง

สังคมเป็นแบบกันเอง (ปฐมภูมิ) สภาพ ทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้มีการปรับเปลี่ยนแล้วเพียงส่วน

น้อย สภาพโดยทั่วไปมี การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้ากว่าเขตเมือง งานวิจัยนี้ ชุมชนชนบทหมายถึง 

ชุมชนมุสลิม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และ สมุทรปราการ    

ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้   ผู้วิจัยเลือกการแบ่งชุมชนตามแนวทางสังคมวิทยา  ซึ่งแบ่ง

ลักษณะชุมชนออกเป็น 2 แบบคือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชนเมือง (Urban) ตามความหมายใน

ราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316,408) 

 

1.5  ขอบเขตในกำรศึกษำวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะชาวไทยที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธมาเข้ารับ

ศาสนาอิสลามด้วยเหตุผลการสมรส เรียก บุคคลกลุ่มนี้ว่ามุอัลลัฟ โดยมีประเด็นที่ส าคัญคือการศึกษา

กระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน เพื่อการด าเนิน

ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟใน

เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย  

2. ทราบปัญหา รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้และด้านการสื่อสาร     

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธ์ของมุอัลลัฟกับบุคคล

อ่ืน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย  

3. ทราบถึงความเหมือนและความแตกต่างในพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสาร          

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย  

4. เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมอัุลลัฟอันจะเป็นผลให้สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่แตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ 

5. ได้องค์ความรู้ด้านการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ อันจะท า

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
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1.7   กรอบแนวคิดกำรวิจัย   

 

 

                                                                                                                      ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท 

                                              

                                                                                                          กระบวนกำรเรียนรู้  

     

 

 

 

                                                                                                      กระบวนกำรสื่อสำร  

 

                                                                                                               

 

 

 

 

    ชุมชนเมือง / ชุมชนชนบท 
 

 

ภาพที่ 1.1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ศำสนำอิสลำม 

หลักกำรศรัทธำ หลักกำรปฏิบัติ หลักจริยธรรม 

คัมภีร์อัล - กุรฺอำน ศำสดำนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) 

ศำสนำเดิม 

มุอัลลัฟ 

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม 

กำรรับรู้ตนเอง กำรรับรูจ้ำกผู้อื่น 

สื่อสำรภำยในบุคคล / สื่อสำรระหว่ำงบุคคล / สื่อสำรกลุ่ม 

ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ / สื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 

กำรขัดเกลำทำงสังคม 

DPU



 

 

บทที ่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลฟในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทย มีแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน

การศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 

2.1.  แนวคิดอัตลักษณ์ 

2.2.  แนวคิดศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 

 2.2.1  ความเชื่อ ทัศนคติ และความศรัทธา 

        2.2.2  หลักการของศาสนาอิสลาม 

2.2.3  สังคมมุสลิม 

2.3.  แนวคิดชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

2.4.  แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม 

2.5.  ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล 

2.6.  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

2.7.  ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

2.8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดอัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้น

จากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่น โดยผ่านการมองตนเองและการที่คนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์

ต้องการความตระหนัก (awareness) ในตัวเราและพื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นั่นคือเราจะต้อง

แสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เราเลือก ความส าคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้

ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างไร และ “ฉันเป็นใคร” ใน

สายตาคนอ่ืน (นัทธนัย ประสานนาม, 2550) 

ค าว่า “อัตลักษณ์” แตกต่างจากค าว่า “บุคลิกภาพ” เนื่องจากบุคคลอาจมีความเหมือนกันได้

ในแง่ของบุคลิกภาพ เช่นการมีนิสัยหรือลักษณะบางอย่างที่อาจจะเหมือนกัน แต่การเหมือนกันใน

ด้านอัตลักษณ์ของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความรู้สึกร่วมกันในด้านการตระหนักรู้ (awareness) 

บางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเรา หมายถึงการยอมรับในความเป็นตัวตนประกอบเข้ากับการแสดงตัวตน 

(making oneself) ให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน  ตามที่  

Kathryn Woodward ได้กล่าวไว้ว่า  อัตลักษณ์คือ สิ่งที่ท าให้เรารับรู้ตนเองว่า เราคือใคร และเราจะ

ด าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่ก าหนด

ทางเดินให้กับเรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกับเรา และ ใครที่แตกต่างจากเรา ส่วนใหญ่

แล้ว อัตลักษณ์จะถูกก าหนดโดยความแตกต่าง ซึ่งอาจจะมองเห็นได้ในลักษณะของการแบ่งแยกออก

จากกัน (นันดา  วีรวิทยานุกูล, 2544: 280) 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง  การบ่งบอกตัวคุณ หรือบุคคลอ่ืนๆเป็นอย่างไร เป็นอะไร 
เป็นคนเชื้อชาติใด ซึ่งสามารถแสดงให้ทราบได้เมื่อมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น  เป็นการแสดงออกที่มากกว่า
การมองเห็น ซึ่งเป็นความหมายของความพอใจ ผู้ท าการถอดรหัสตีความอัตลักษณ์ได้จากน้ าเสียง   
อวัจนภาษา สถานการณ์ และการเลือกใช้ภาษา (ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร, 2547: 27) 

ค าว่า “อัตลักษณ์” แปลจาก ค าว่า“Identity” หมายถึง สิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนหรือของ

สิ่งหนึ่งและเป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นที่จะท าให้สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือแตกต่างจากสิ่งอ่ืน การ

ให้ความหมายของค าว่า “Identity” ดังกล่าวจึงค่อนข้างมีความหมายที่หยุดนิ่งตายตัวและโดยทั่วไปจะ

ตีความไปในเชิงศิลปวัฒนธรรมเพียงประการเดียว เช่น เอกลักษณ์ของการแต่งกายของชาวเขา 

เอกลักษณ์รูปทรงของบ้านเรือน ภาษา อาหาร เป็นต้น (นิลวดี  พรหมพักพิง, 2547: 9) 
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นักวิชาการหลายสาขาได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ Identity กันมากขึ้น เช่น จิตวิทยา ปรัชญา 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากสาขาด้านศิลปะ ดนตรี 

สถาปัตยกรรมด้วยเช่นกัน แต่การให้ความหมายได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามกระแสวิธีการมองโลก

แบบใหม่ซึ่งการนิยามความหมายของสิ่งต่างๆ สามารถเลื่อนไหลแปรเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคม 

สถานการณ์และมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาก ากับด้วย ดังนั้นการแปลความหมายของ Identity ในยุค

ปัจจุบันจึงใช้ค าว่า “อัตลักษณ์” ซึ่งดูเหมาะสมกว่าค าว่า “เอกลักษณ์” (อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 2543: 1) 

การเปลี่ยนแปลงความหมายของ Identity ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการท าความเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน ที่อยู่ในยุคของการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้พื้นที่ของ

โลกแคบลง เนื่องจากการรับรู้ข่าวสารทั่วทุกมุมโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว การแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่างหลากหลายและซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีผลกระทบที่แสดงออกได้

หลายลักษณะ เช่น ระดับจุลภาคในส่วนของการปรับแบบแผนชิวิตประจ าวันของคนเรา ในแง่การ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และในระดับมหภาคที่เกิดการรวบรวมกลุ่มจนกลายไปเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคม (Social Movement) อันน าไปสู่การก่อรูปอัตลักษณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมเหล่านั้น 

อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล (2543: 4) ได้ชี้ว่า “อัตลักษณ์” คือ พื้นที่ที่มีความเชื่อมต่อระหว่าง

ความเป็นปัจเจกกับสังคม นั่นคือ ในด้านหนึ่งอัตลักษณ์ คือ “ความเป็นปัจเจก” ที่เชื่อมต่อสัมพันธ์กับ

สังคม (Social Aspect) เช่น อัตลักษณ์ที่เป็นพื้นที่ทางสังคม ก็คือ สังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และ

ระบบคุณค่าที่ติดตัวมา เช่น ความเป็นพ่อ แม่ ความเป็นลูกศิษย์ อาจารย์ เป็นต้น ในมิตินี้อัตลักษณ์จึง

เป็นเร่ืองราวของการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ 

ดังกล่าว กระท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลากหลายแบบ กล่าวคือ ปัจ เจกแต่ละคนมักจะสวมบทบาท

หลายอย่างที่ติดตัวมา การแสดงบทบาทต่างๆออกมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น บุคคลหนึ่งอาจจะเป็น

ทั้งแม่และอาจารย์ของลูก เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่งคือ อัตลักษณ์ในพื้นที่ของปัจเจก จะเกี่ยวข้องกับมิติ 

“ภายใน” ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมาย

หรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตัวเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งปัจจุบันสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของระบบการสื่อสาร ในมิตินี้คนเราจึงต้องมีการ

ปรับตัวให้รอบรู้ และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโลกด้วย  

ดังนั้นเมื่อบุคลตั้งค าถามกับตัวเองว่า “ฉันคือใคร” เขาจะได้รับค าตอบจาก 2 ทาง คือ จาก

ตัวเองและจากสาธารณชน มิติของอัตลักษณ์จึงแบ่งเป็นสองระดับคือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal 

Identity) เป็นค าตอบจากตัวเองคือ ลักษณะที่บุคคลนิยามตัวเองว่าคือใคร ส่วนค าตอบจากสาธารณชน
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เป็นภาพลักษณ์ที่บุคคลอ่ืนมีต่อบุคคลหนึ่งนั่นคือ อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) ดังนั้นใน

การศึกษาอัตลักษณ์จึงจ าเป็นต้องศึกษาความคาบเกี่ยวกัน หรือ ซับซ้อนทับของอัตลักษณ์ทั้งสองระดับ

ดังกล่าวด้วย 

การนิยาม “อัตลักษณ์” มักจะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ 2 ประการที่เคียงคู่กันอยู่เสมอ  

คือ สิ่งที่เหมือนกันกับสิ่งที่แตกต่างกัน เช่น การนิยามของ Barthers (1967) ที่กล่าวว่าอัตลักษณ์ต้องเป็น

กระบวนการแบบเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งคือ ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน (self-ascription) ขณะที่

ในอีกด้านหนึ่ง คนอ่ืนก็ต้องรู้สึกเช่นนั้นด้วย (ascribe by others)  อัตลักษณ์จึงเป็นความพยายามที่จะ

สร้างขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล คือ ตอบค าถามว่า “เราเป็นใคร และแตกต่างจากคนอ่ืนตรงไหน” 

นอกจากนี้ยังอาจมีค าถามย่อยๆอ่ืนตามมา เช่น มีใครเป็นพวกเดียวกับเราบ้าง เราอยู่ที่ไหน เรามีที่ทาง

อย่างไร เรามีความสัมพันธ์กับใคร หรือคนอ่ืนสัมพันธ์กับเราอย่างไร ฯลฯ  ซึ่งการให้ความหมาย

ดังกล่าวสอดคล้องกับ Hault (1974) ที่อธิบายถึง “อัตลักษณ์” ในทางจิตวิทยาสังคม หมายถึง ความ

ส านึกของแต่ละบุคคลว่า ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืนอย่างไร ส่วนทางจิตวิทยาการแพทย์ 

หมายถึง ลักษณะเฉพาะชุดหนึ่งของแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกต่อผู้อ่ืนลักษณะเฉพาะดังกล่านี้จะช่วย

ให้ผู้อ่ืนสามารถบ่งชี้บุคคลนั้นๆ ได้ หรือตอบค าถามว่า “ฉันเป็นใคร” และ “ฉันคือใครในสายตาของ

คนอ่ืน”  (เกษกนก ชุ่มประดิษฐ์ และ จิราพรขุนศรี, 2549: 10-11) 

จากการนิยามของ Barthers และ Hault ต่างแสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง

ลักษณะเฉพาะของบุคคล และมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน นั่นเป็นเพราะว่า อัตลักษณ์ของแต่ละ

บุคคลเกิดจากการเรียนรู้ และพัฒนาโดยการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแต่วัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เด็กๆได้เรียนรู้

ว่าพวกเขามีความแตกต่างจากผู้อ่ืนอย่างไร เด็กๆรับรู้ว่า ใครที่ “ไม่ใช่พวกเรา” (not our kind) และใคร

คือคนที่แปลกหน้า (Valentine, 1994) 

ส่วนความเหมือนและความแตกต่างที่จ าแนกโดยอัตลักษณ์นั้น ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอยู่

ในสังคม เนื่องจาก “อัตลักษณ์” คือ สิ่งที่ท าให้เรารับรู้ตนเองว่า “เราคือใคร” และเราจะด าเนิน

ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในสังคม ตลอดจนโลกที่แวดล้อมรอบๆตัวเราได้อย่างไร ดังนั้นอัตลักษณ์ คือ 

สิ่งที่ก าหนดทางเดินให้แก่เรา เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ใครเป็นพวกเดียวกับเรา  อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูก

ก าหนดโดยความแตกต่าง ซึ่งอาจเห็นได้จากลักษณะของการแบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ใน

รูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติ หรือความขัดแย้งด้านความเชื่อ เป็นต้น (Woodward, 1997) 
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Woodward (1997) อธิบายไว้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว อัตลักษณ์มักถูกสร้างขึ้นในลักษณะของ

สิ่งตรงกันข้าม เช่น คนผิวขาว-ผิวสี ความปกติ-ความเบี่ยงเบนจากปกติ และความเป็นชาย-หญิง ดังนั้น

ในความแตกต่างจะท าให้เรามองเห็นภาพของความเหมือนได้ อัตลักษณ์จึงเป็นเร่ืองราวของความ

ตระหนักรู้ว่า “เรา” “เหมือน” หรือ “ต่าง” จากคนอ่ืนอย่างไร ความรู้สึกถึงความเหมือนและความ

แตกต่างกัน โดยมี “อัตลักษณ์” เป็นปัจจัยส าคัญในการจ าแนกนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์

ชีวิต อุดมการณ์ ส านึก กฏเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ท าให้ “ฉัน” (I) และ “พวกเรา” (US) แตกต่างไปจาก 

“คนอ่ืนๆ”(Others) และ “พวกเขา” (Them)   

ส่วน Edgar และ Sedgwick (1999) ได้สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับค าว่า “อัตลักษณ์” ว่าเป็น

เร่ืองเกี่ยวกับตัวตน คือ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ที่มีความคงที่และอาจถูกครอบง าจากอิทธิพล

ภายนอก พร้อมกับตั้งค าถามตามแนวทางการศึกษาเชิงวัฒนธรรมว่า อัตลักษณ์จะต้องสนองต่อปัจจัย

และความแตกต่างที่มาจากภายนอกได้อย่างไร ซึ่งจัดเป็นการตั้งค าถามที่ส่งผลต่อการศึกษาเร่ือง        

อัตลักษณ์ในยุคที่มีความหลากหลายทางความคิด และการพยายามสร้างลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้ความ

เหมือนกันของกลุ่มเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อกีดกันลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มออกไป  (เกษกนก               

ชุ่มประดิษฐ์ และ จิราพร ขุนศรี, 2549: 11) 

ดังนั้น อัตลักษณ์ จึงเป็นเสมือนตัวแทนของการต่อสู้ เพื่อผดุงลักษณะที่เหมือนกันของกลุ่ม 

ในขณะเดียวกันจะพยายามต่อต้าน กีดกันสิ่งที่แตกต่างออกไป จากแนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้การศึกษา

เร่ืองการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจ าเป็นต้องจ าแนกให้เห็นสิ่งที่

เหมือนกัน ซึ่งเป็นลักษณะร่วมของชาวมุสลิม เพื่อบอกว่า สิ่งนี้ คือ อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม สิ่งนั้น

ไม่ใช่ลักษณะของชาวมุสลิม หรือไม่ใช่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม 

    2.1.1  กระบวนการสร้างอัตลักษณ์   

           มโนทัศน์ “อัตลักษณ์ในยุคคลาสสิก” ความคิดที่มีอิทธิพลต่อการแสวงหาตัวตนของปัจเจกชน 

ได้รับอิทธิพลจาก  Plato ซึ่งมองว่าสังคมอุดมคติคือ แบบจ าลองของอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นอาณา

ที่ไม่มีเวลาและเป็นนิรันดร พระเจ้าคือผู้มอบเวลาและความเคลื่อนไหวต่างๆ  ให้แก่จักรวาลของมนุษย์ 

ที่ซึ่งมีแต่ความเป็นปัจจุบัน และไม่มีการกลายเป็นคือ ไม่มีเคยเป็น หรือก าลังจะเป็นความคิดในเชิง

ความเป็นตัวตนในลักษณะนี้จึงเน้นความมีศรัทธาต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ   Auguste Comte  ผู้สอนให้

คนเชื่อในระบบความสัมพันธ์อันถูกต้อง มีความเชื่อในเร่ืองของพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับมนุษย์นั้น

เป็นสิ่งที่ดีเสมอ มนุษย์มีหน้าที่อย่างเดียวคือ ยึดมั่นในศรัทธาต่อพระเจ้า  สังคมในยุคคลาสสิกนี้เป็น
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สังคมประเพณีนิยมซึ่งมีลักษณะทางพฤติกรรมเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

พฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นแบบพฤติกรรมร่วม (Collective behavior)  Baumeister กล่าวว่าในยุคนี้ไม่

มีการเน้นในเร่ืองการแสวงหาตนเองเหมือนในยุคทันสมัย ความคิดที่ว่า คนเรามีบุคลิกเฉพาะและมี

ความสามารถพิเศษที่รอการถูกค้นพบนั้นไม่มีในยุคก่อนทันสมัย ซึ่งตรงกับความคิดของ Durkheim 

ที่ว่าความเป็นปัจเจกชนนั้นไม่เคยปรากฏในยุคก่อนทันสมัย และความเป็นตัวของตัวเองของคนในยุค

นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการยกย่อง มนุษย์เร่ิมให้ความสนใจในเร่ืองความเป็นปัจเจกในสังคมทันสมัย

เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการแบ่งแยกแรงงาน (Giddens, 1991: 75-82)  

ในยุคกลางนั้นมีค าสอนต่างๆ เช่น จงจ าไว้ว่าทุกคนต้องตาย หรือความแน่นอนคือความไม่

แน่นอน ความคิดต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีอ านาจในการควบคุมชีวิตของตนเอง (Krishan 

Kumar, 1992: 72) นอกจากนี้ค ากล่าวในศตวรรษที่ 12 ที่ว่าอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามัก

ไม่ใช่ของดี (Giddens, 1991: 75) ยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ าแนวทางพฤติกรรมของบุคคลในยุคนั้น ซึ่งตรงกัน

ข้ามกับแนวคิดในยุคทันสมัยที่มุ่งเน้นเร่ืองการสร้างตัวตนและสอนให้คนตักตวงผลประโยชน์ เพราะ

ความเชื่อว่า คนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียว ดังนั้นในยุคคลาสสิก อิทธิพลศาสนาเป็นปัจจัยหลักในการ

สร้างตัวตนของปัจเจก ศาสนาเป็นสิ่งผูกพันเชื่อมโยงจิตใจท าให้เกิดเอกภาพ ตัวตนของปัจเจกในยุค

คลาสสิกนั้นจึงเป็นแบบพฤติกรรมร่วม (Collective behavior) ซึ่งเป็นผลมาจากค าสอนของนักบวชผู้

ซึ่งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 

ส าหรับมโนทัศน์ “อัตลักษณ์ในยุคทันสมัย” หัวใจของวิธีคิดของยุคทันสมัยคือ ปรัญชาใน

ยุคแสงสว่างแห่งภูมิปัญญา (Enlightonment) ในศตวรรษที่ 18 ลัทธิปัจเจกนิยม (Individualism) เชื่อมั่น

ในศักยภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ว่าสามารถเข้าถึง “ความจริง” (Truth) ที่เป็นสากลรวมทั้งสามารถ

มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับระเบียบและความเป็นเหตุผลของความจริงสูงสุดนั้นได้ความเจริญอีกด้าน

หนึ่งของยุคนี้คือ ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเหมือนโคมทองส่องทางไปสู่ความก้าวหน้าของอารยธรรม

ในทุกๆด้าน วิธีคิดกระแสหลักจึงเชื่อในแนวคิดที่เรียกว่าสารัตถะนิยม (Essentialism) คือ เชื่อว่า

ธรรมชาติของสังคมของมนุษย์ก็ตามมี “คุณสมบัติอะไรบางอย่าง” เป็นแก่นแกนหรือสารัตถะเป็นสิ่งที่

ซ่อนแฝงอยู่ลึกๆ และก าหนดทิศทางของพฤติกรมที่เห็นจากภายนอกอีกทีหนึ่งนอกจากนี้ยังมีแนวคิด

เหตุผลนิยม (Rationalism) เห็นว่า “เหตุผล” คือ แก่นแกนที่เป็นที่สากลซึ่งแยกแยะมนุษย์ออกจากสัตว์

เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ตามธรรมชาติในมนุษย์ทุกคน (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2546: 8-9) 
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Durkheim นักคิดในยุคทันสมัยกล่าวว่าการแบ่งงานได้เข้ามาแทนที่ศาสนาในฐานะที่เป็น

พื้นฐานที่สร้างความเป็นปึกแผ่นของสังคมและเมื่อการแบ่งงานได้ส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึ้นท าให้

มนุษย์ต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกันมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเพราะว่าต่างต้องพึ่งพาสินค้าและบริการจากกัน

และกัน (Giddens, 1993: 707) การแบ่งงานกันท ายังส่งผลให้ระบบความเชื่อหรือความรู้สึกร่วมกันของ

สมาชิกในสังคม (Collective Consciousness) ที่เคยมีอยู่ในสังคมยุคคลาสสิกหมดไปความสัมพันธ์ของ

สมาชิกในสังคมที่เคยเป็นแบบ Mechanical Solidarity เปลี่ยนแปลงมาเป็น Organic Solidarity 

เนื่องจากกระบวนการที่ท าให้เกิดความแตกต่าง (Functional Differentiation) ในยุคทันสมัยนั้นเป็นยุค

ซึ่งประเพณีนิยมได้เสื่อมถอยลงและมนุษย์มีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆโดยผ่านทางสื่อ

รูปแบบใหม่ๆส่งผลให้คนในยุคทันสมัยเกิดค าถามทบทวนความเป็นตัวตนเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ขบวนการสร้างตัวตนในยุคทันสมัยจึงยืนพื้นอยู่บนการเลือกได้อย่างอิสระชีวิตในสังคมทันสมัยค าว่า  

“วิถีชีวิต” (life style) ได้ทวีความส าคัญขึ้นมาก ยิ่งประเพณีนิยมเสื่อมถอยมากขึ้นเท่าใดและยิ่งการใช้

ชีวิตในแต่ละวันนั้น มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกมากยิ่งขึ้นแล้วท าให้

ปัจเจกชนต้องเผชิญหน้ากับตัวเลือกต่างๆ มากขึ้นเท่านั้น ตัวเลือกของวิถีชีวิตจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ

สร้างตัวตน (Giddens, 1993: 5)  

อัตลักษณ์ในยุคทันสมัยจึง เป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกมโนทัศน์ อัตลักษณ์ในทฤษฎี

ปฏิสัมพันธ์ทางสัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) ให้น้ าหนักแก่ปัจเจกในฐานะผู้กระท า (agency) 

และเห็นว่าอัตลักษณ์คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อัตลักษณ์หรือความเป็น

ตัวตนหรือความเป็นตัวฉัน (self) ก่อตัวขึ้นในบริบททางสังคมมโนทัศน์ self ประกอบด้วยความรู้สึกที่

เรามีต่อตัวเราเองและความรู้สึกที่เราคิดว่าคนอ่ืนมีต่อตัวเรา  อัตลักษณ์จึงมีความส าคัญพิเศษเนื่องจาก

เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วทั้งสอง คือ ความเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม สั งคมได้

ก าหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดมากับบทบาทความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนฯลฯ อัตลักษณ์

จึงเป็นเร่ืองของสัญลักษณ์ (symbolic aspect) เพราะว่าการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ กระท าผ่าน

ระบบสัญลักษณ์หลากหลายแบบและเกี่ยวข้องกับมิติภายในของความเป็นตัวเรา    

Charles Cooley  เชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่อาจแยกออกจากกัน

ได้แต่เป็นการรวมและการกระจาย (collective and distributive) ตัวตนของบุคคลเติบโตขึ้นจากการที่

บุคคลได้คบค้าสมาคมกับผู้อื่น จุดเร่ิมต้นของสังคมของชีวิตมนุษย์มาจากเส้นทางการคบค้าสมาคมกับ

ผู้อ่ืน ตัวตนตามความคิดของ Cooley เร่ิมต้นจากปัจเจกบุคคลแล้วตามด้วยสังคม ตัวตนเกิดในเชิง  
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วิภาษวิธีผ่านทางการสื่อสารส านึกของบุคคลเกี่ยวกับตนเองเป็นการสะท้อนความคิดเกี่ยวกับตนเองซึ่ง

บุคคลแสดงให้คนอ่ืนเห็น  Cooley ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนอยู่ 2 ประการ  

ประการที่หนึ่งคือ กลุ่มปฐมภูมิ (the primary group) เป็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิด และเป็น

กลุ่มในอันดับต้นๆ ที่เข้ามาในชีวิตของปัจเจกบุคคลซึ่งหล่อหลอมนิสัยปัจเจกของบุคคลนั้นมา กลุ่ม

ปฐมภูมินี้ ได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง ครู อาจารย์ เป็นต้น  

ประการที่สองคือตัวตนในกระจกเงา ( looking glass self)  เป็นแนวคิดที่อธิบายว่า 

ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์สะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมอย่างฉับพลันต่อปัจเจกบุคคล เป็นเสมือนกระจกส่องใจ 

(a mirror for the mind) และอธิบายถึงตัวตนไว้ว่า “ฉันเป็นอย่างที่คิด ฉันคิดว่าคุณคิดว่าฉันเป็น

อย่างไร” (I am what I think you think I am) ซึ่งหมายถึง บุคคลอ่ืนๆรอบตัวเราเป็นตัวก าหนดความ

เป็นตัวตนของเราได้   ซึ่ง Cooley ได้เขียนแสดงไว้ว่า “แต่ละคนคือกระจกส่องตนเอง สะท้อนให้เห็น

ตนเอง” (each to each a looking glass, reflects the other that both pass)”  (นราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์, 

2548) 

แนวคิดดังกล่าวของ Cooley ได้ย้ าให้เห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลใน

กระบวนการสังคมประกิตที่หล่อหลอมบุคลิกนิสัยของคน  จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของ  Cooley นี้

เองได้เป็นพื้นฐานในการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองให้กับ  George Herbert Mead ในเวลาต่อมา  ซึ่ง 

Mead ได้ศึกษาพัฒนาการที่ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตน  เขาเห็นว่ากลไกส าคัญของการสร้างตัวตน คือ 

การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (role-taking) ของผู้อ่ืน และหัวใจส าคัญในการเรียนรู้ คือ ภาษาซึ่งเป็น

ช่องทางถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม ในหนังสือเร่ือง Mind , self and society 

เป็นผลงานที่มีความส าคัญยิ่งในการอธิบายตัวตนในสังคม ส าหรับ  Mead คือ การศึกษากิจกรรมหรือ

พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคมพฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้

เฉพาะในแง่ของพฤติกรรมของกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เนื่องจากการกระท าของปัจเจก

นั้นเกี่ยวข้องอยู่ในการกระท าทางสังคมที่กว้างขวางมากกว่าซึ่งอยู่นอกเหนือตัวเขา และเกี่ยวพันกับ

สมาชิกคนอ่ืนๆ ของกลุ่มนั้น Mead กล่าวว่า หากปราศจากสังคมจะไม่มีตัวตน ไม่มีจิตส านึก ไม่มีการ

ติดต่อสื่อสารในทางกลับกันสังคมต้องถูกเข้าใจในฐานะที่เป็นโครงสร้างซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านทาง

กระบวนการที่ด าเนินไปของการกระท าทางสังคม ในด้านการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนระหว่าง

บุคคลต่างๆ ที่กระท าโดยค านึงถึงกันและกันอากัปกริยา (gesture) เป็นกลไกส าคัญที่มีต่อการกระท า

ทางสังคม อากัปกริยาที่มีในความส าคัญเข้ามามีบทบาทอากัปกริยาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการตื่นตัวของ

ปัจเจกบุคคลเองในการตอบสนองต่อสิ่งที่เขาถูกกระตุ้นจากบุคคลอ่ืน การสวมบทบาทคนอ่ืนแนวโน้ม
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ที่จะท าตามการกระท าของบุคคลอ่ืน อากัปกริยาที่มีในความส าคัญเกี่ยวพันกับการใช้สัญลักษณ์มี

เงื่อนไขข้อแรกอยู่ที่ความสามารถของผู้เข้าร่วมแต่ละคนในกระบวนการสื่อสารในการมองเห็นผลการ

กระท าของเขาเองจากจุดยืนของผู้อ่ืน ซึ่งหมายถึงการสวมบทบาทของผู้อ่ืน  ในการกระท าระหว่างกัน 

(interaction) โดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งมนุษย์ใช้อากัปกริยา จะตีความทัศนคติของกันและกัน โดยกระท า

จากพื้นฐานของความหมายที่ได้จากการตีความนั้น 

Mead ได้อธิบายเกี่ยวกับการก าเนิดของจิตส านึกและตัวตนผ่านทางความสามารถที่

พัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ในวัยเด็กในการสวมบทบาทของผู้อ่ืน และมองเห็นผลการกระท าของตนเองจาก

จุดยืนของผู้อ่ืน กล่าวคือ สิ่งที่สัญลักษณ์กระตุ้นให้เกิดขึ้นในตัวตนของคนๆหนึ่ง คือ สิ่งที่กระตุ้นให้

เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคลอ่ืนๆ นั่นเอง เช่น ในวัยเด็กการเรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากการเลียนแบบบทบาทของ

ผู้ใหญ่ผ่านการเล่น เช่น เล่นเป็นพ่อแม่ หรือเป็นครู ค่านิยมกฎเกณฑ์ทางสังคมจะซึมซับเข้ามาผ่าน

บทบาทเหล่านั้นตามทัศนของ Mead ในเร่ืองการเกิดขึ้นของความสามารถในการสวมบทบาทตัวตนที่

เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านทางการเข้าร่วมของมนุษย์ในขอบเขตที่กว้างขึ้นเร่ือยๆ ต้องไม่ถูกมองว่าเป็นเพียง

ด้านร่างกายเท่านั้นแต่ตัวตนเป็นองค์ภาวะทางสังคม (social entity) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางสังคม

ของพัฒนาการจากการสื่อสารด้วยอากัปกริยาแบบง่ายไปสู่กระบวนการยึดถือ ธาตุแท้ของตัวตนคือ

ลักษณะสะท้อนกลับตัวตนเป็นบุคคลขึ้นมาได้เพราะความสัมพันธ์ที่ เขามีต่อคนอ่ืนๆ เข้าไปยัง

จินตนาการของเขาท าให้ตัวตนของเขากลายเป็นผู้ถูกกระท าจากการสะท้อนของตนเอง ตัวตนในสภาพ

ทั้งผู้กระท า (subject) และผู้ถูกกระท า (object) เป็นส่วนส าคัญของการมีลักษณะเป็นสังคม (being 

social) ความเป็นปัจเจกที่บุคคลมีลักษณะจ าเพาะของแต่ละตัวตนนั้น เป็นผลจากการผสมกลมกลืนใน

ลักษณะจ าเพาะของทัศนคติของคนอ่ืนๆ ที่ก่อรูปเป็นปัจเจกบุคคลที่มีรากฐานความเป็นสังคมคนแต่ละ

คนล้วนมีส่วนเกื้อหนุนกระบวนการสังคม (หทัยชนก อริยทันโตศรี, 2549)   

จากความคิดดังกล่าว Mead จึงเสนอแนวคิดตัวตนที่มีสองด้านต่างปะทะสังสรรค์กันเอง

ตลอดเวลา ด้านหนึ่งคือ “me” อันเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์ กับผู้อ่ืน และ “I” อัน

เป็นส่วนที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของเราเอง ทั้ง “me” และ “Iไ ต่างสัมพันธ์กับข้างนอกทั้งคู่ เพียงแต่ 

“me” เป็นผลจากการประเมินและซึมซับทัศนะผู้อ่ืน และ “I” เป็นค าตอบต่อการพยายามที่จะประสาน 

me ที่หลากหลาย I จึงเป็นศักยภาพของความสร้างสรรค์การให้ที่ทางแก่ “I” เท่ากับเป็นการสงวนรักษา

อิสรภาพในระดับหนึ่งของปัจเจก  Mead นิยามค าว่า “I” ว่าหมายถึงแรงกระตุ้นเร้าภายใน (impulsive 

tendency) ปัจเจกบุคคล  ที่ตอบสนองต่อผู้อ่ืน ในทางตรงกันข้าม “me” คือ คนอ่ืนๆ ที่ผสมผสานกัน

ภายในปัจเจกบุคคล (incorporated other) ประกอบด้วยทัศนคติทั้งหมดของผู้อ่ืนซึ่งปัจเจกบุคคล         
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มีปฏิสัมพันธ์ด้วยและได้รับเอาทัศนคติไว้ในตน “me” จึงหมายถึง มุมมองของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวกับ

การที่คนอ่ืนมองตนเองว่าเป็นอย่างไร นั่นคือทัศนคติของคนอ่ืนที่ปัจเจกบุคคลคาดเดาไว้   แนวคิดที่

ส าคัญของ Mead คือ การสวมบทบาท ซึ่งหมายถึง ความสามารถของปัจเจกบุคคลที่มีตัวตน (self 

individual)  ในการที่จะแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อตนเองเช่นเดียวกับที่แสดงต่อผู้อ่ืน Mead มองว่า

ความคิดจิตใจ (mind) มีลักษณะทางสังคม (social) เพราะพัฒนาขึ้นในระหว่างกระบวนการสื่อสารกับ

ผู้อ่ืน  

ทฤษฎีของ Mead อธิบายว่าปัจเจกบุคคลค่อยๆท าความรู้จักตนเองผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้อ่ืนที่สื่อสารกับตนว่าพวกเขาคือใคร (who we are) หากมองย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดตัวตนจาก

กระจกสะท้อนของ Cooley จะพบว่าไม่ได้อธิบายว่ากระบวนการก่อตัวของตัวตนเป็นอย่างไร แต่ 

Mead กล่าวว่า ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับตัวตน และตัวตนไม่ได้พัฒนาไปตามสัญชาตญาณ แต่ตัวตน

พัฒนาจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับผู้อ่ืน ดังนั้นหากมอง “ตัวตน” ในแง่ของอัตลักษณ์

แล้วจึงเป็นเหมือนกับการตอบค าถามของปัจเจกบุคคลว่า “who I am” ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ในตนเอง 

แล้วแสดงออก (exhibition) ต่อบุคคลอ่ืนประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นการตระหนักรู้ในตนเอง “I”  และ 

ส่วนที่ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น “me” 

Rom  Harre’ (อ้างใน นราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์, 2548)  ผู้สร้างทฤษฏีตัวตน (theory of self) 

กล่าวถึง “ตัวตน” ในเร่ืองของการประกอบสร้างตนเอง (social construction of self ) เอาไว้ว่า “ตัวตน” 

ประกอบไปด้วยมิติทั้ง 3 ดังนี ้

มิติที่หนึ่ง คือส่วนแสดงออก (display) ซึ่งถูกแสดงออกในที่สาธารณะ (displayed publicly) 

หรือแบบส่วนตัว (remains private) ตัวอย่างเช่น “อารมณ์” เป็นแบบส่วนตัวและ “บุคลิกภาพ” เป็น

แบบส่วนรวม 

มิติที่สอง คือการตระหนักรู้ (realization) หรือจุดก าเนิดซึ่งมีสองระดับ ปัจเจกบุคคลเป็น

ส่วนที่มาจากการตระหนักรู้ในตน  (individually  realized) หรือการมีส านึกในตน (self consciousness) 

และระดับที่สองคือ ระดับสังคมเป็นการตระหนักร่วม (collectively realized) ซึ่งมาจากการที่ปัจเจก

บุคคลมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ 

มิติที่สาม การกระท า (agency) ประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ แนวรุก (active) เช่น การพูดคุย 

และแนวรับ (passive) เช่นการฟัง   

 

  

DPU



22 

มิติทั้งสามของ Rom  Harre’ นั้นสามารถแสดงด้วยแผนภาพดังต่อไปนี้     
       

                                                       Display 

                                                        Public 

 

                                                                  Passive 

 

     Individual                                                                             Collection 

                                                                                           RealiZation 

                         Active                                                              

  Agency                                           Private                                                    

 

ภาพที่ 2.1  แสดงมิติความเป็นบุคคล (dimensions of personhood) 

 

ในเร่ืองมิติด้านต่างๆ นี้ ในแต่ละมิติจะท าให้ปัจเจกบุคคลมีความเป็นตัวตนได้ต่างกัน เช่น 

อารมณ์  (emotion)  บุคลิกภาพ  (personality)   จุดมุ่งหมาย (purpose)  และการให้ความร่วมมือ

(cooperation)  หากน าแผนภาพนี้มาใช้ในการอธิบายเร่ืองอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในมิติที่หนึ่ง ในแง่

ของการแสดงตัวนั้น เป็นการแสดงตัวตนในที่สาธารณะ และในมิติที่สอง ในแง่ของการตระหนักรู้นั้น

ประกอบด้วย การตระหนักรู้ในตน ซึ่งมาจากการที่มุอัลลัฟตระหนักว่า “ฉันคือใคร” กับการตระหนัก

ร่วม ซึ่งมาจากการที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ซึ่งก่อให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมอีกด้วย (collective 

identity) และในมิติสุดท้ายในแง่ของการกระท าแล้ว (agency) การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้

ปรากฏออกมามีลักษณะเป็น “เชิงรุก” เพราะเป็นการที่ปัจเจกแสดงตัวตนของตนเองออกไป 
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นอกจากนี้แล้ว Rom Harre’ ยังได้ กล่าวถึงเร่ืองตัวตนไว้ในทฤษฎีตัวตนอีกว่า ตัวตน

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ  

ประการที่หนึ่ง การตระหนักรู้ในตน (self-consciousness) คือ การที่ปัจเจกบุคคลคิดถึง

ตนเองหรือพูดถึงตนเอง สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “การตระหนักรู้” ซึ่งประกอบไปด้วย “I” ที่หนึ่ง คือ ตัวตนที่ 

“รู้” และ “I” ที่สอง “รู้เกี่ยวกับ” หากพิจารณาจากประโยค “I know what I am afraid”  “I” แรกสะท้อน

ถึงการตระหนัก (aware) และ “I” ที่สองสะท้อนสิ่งที่แสดงถึงการรู้ว่ากลัว 

ประการที่สอง การกระท า (agency) คือ การที่ปัจเจกบุคคลมองตนเองว่าเป็นผู้กระท า และ

มีพละก าลังในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ประการที่สาม อัตชีวประวัติ (autobiography) และอัตลักษณ์ (identity) การกระท าของ

ปัจเจกบุคคลจะเป็นเคร่ืองแสดงตัวตนของปัจเจกบุคคลออกมา และอัตชีวประวัติจะปรากฏเมื่อปัจเจก

บุคคลพูดถึงตนเองแก่บุคคลอ่ืน  

การที่ปัจเจกบุคคลจะเข้ามาสู่พื้นที่สาธารณะ หรือเข้ามาอยู่ในชุมชนใหม่ๆ ปัจเจกบุคคล

ต้องผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเพื่อให้เข้ากับบริบททาง

สังคมใหม่ๆ นั้นด้วย  ดังนั้นการน าแนวคิดด้านอัตลักษณ์ และตัวตนมาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อใช้ใน

การอธิบายการสร้างอัตลักษณ์ (identity formation) ในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  เนื่องจากชุมชนมีส่วน

ผลักดันท าให้มุอัลลัฟแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา จากการตระหนักรู้ในตนเอง ทั้งนี้ยังใช้

ในการอธิบายในแต่ละขั้นตอนถึงความสัมพันธ์ของการตระหนักรู้ในตนเอง และถูกถ่ายทอดผ่าน

กระบวนการต่างๆ ในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  

มโนทัศน์ “อัตลักษณ์ในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (postmodernism)”  Michale  Foucault นัก

คิดค้นส าคัญอีกผู้หนึ่งที่ส่งเสริมกระแสการร้ือถอนสารัตถะของปัจเจกภาพมโนทัศน์เร่ืองอ านาจและ

ความรู้ที่มีลักษณะทลายมายาคติเร่ืองปัจเจกภาพ เขาท าให้เห็นว่าปัจเจกภาพที่เป็นเร่ืองของวาทกรรม 

(discourse) และปฏิบัติการทางวาทกรรม (discursive practice) ที่ผลิตความหมายเกี่ยวกับความจริงใน

เร่ืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตชุดความรู้กฏเกณฑ์และข้อปฏิบัติทางสังคม   Foucault เปลี่ยนความเข้าใจ

เกี่ยวกับอ านาจซึ่งแต่เดิมเคยถูกพิจารณาในแง่รูปธรรมการรวมศูนย์และมักอยู่ในแวดวงการเมืองมาสู่

แนวคิดแบบใหม่ว่าอ านาจมีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในปฏิบัติการทางสังคมทุกชนิด แม้แต่กิจวัตรประจ า

วันที่เราท าอยู่ประจ า   Foucault ได้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจกับสิ่งอ่ืนๆ แม้แต่สิ่งที่เรียกว่า
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ความรู้ ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราได้รู้ หากว่าเป็นเร่ืองของอ านาจในแต่ละยุคสมัยของแต่ละสังคมที่จะบอก

ว่าอะไรคือความรู ้อะไรไม่ใช่ความรู้ (กาญจนา  แก้วเทพ, 2544: 283-284) 

สถาบันทางสังคมและปฏิบัติการทางสังคมรับต่อเนื่องมาจากความรู้นั้นที่ส าคัญคือ การ

เปลี่ยนแปลงให้คนนิยามตนเองตามความรู้ที่ถูกผลิตออกมา อ านาจคือ กระบวนการทางประวัติศาสตร์

ที่สถาบันทางสังคมสถาปนาให้เป็นความจริง เป็นชุดความรู้ใดชุดหนึ่งขึ้นมาความจริงเหล่านี้จะ

น าไปสู่การปฏิบัติการทางสังคมมากมายทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคทั้งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการ

จัดวางต าแหน่งแห่งที่ เทคนิคในการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ปัจเจกภาพภายในวาทกรรม ได้แก่ การท าให้

ปัจเจกภาพกลายเป็นวัตถุความรู้ของความรู้และการศึกษา (objective process) เช่น ร่างมนุษย์ที่ทั้งเป็น

และตายถูกน ามาเปิดออกเพื่อการค้นคว้า เทคนิคอ านาจท างานควบคู่พร้อมกับเทคนิคที่เป็นเสมือนด้าน

ตรงกันข้ามคือ ท าให้ปัจเจกรู้สึกว่าตนเองเป็นองค์ประธานของการกระท า (subjective process) เทคนิค

ดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะทางตะวันตกคือ เทคนิคการสารภาพ ประเพณีสารภาพ

บาปของคริสเตียนโดยอาศัยการจัดวางต าแหน่งแห่งที่ภายใต้กรอบวาทกรรม การยอมรับต าแหน่งแห่ง

ที่ของตนเองภายใต้กรอบอุดมการณ์  เทคนิคอ านาจที่ลึกที่สุดคือการที่ผู้ตกเป็นเป้าของอ านาจกลับไม่

รู้สึกว่าถูกกระท า เรายอมสยบให้กับวาทกรรมจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของตนเองในกติกาของวาทกรรม

อย่างไม่รู้ตัว (อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 2543: 51-55) 

จากมโนทัศน์ แนวคิดหลังสมัยใหม่  ท าให้เกิดค าถามมากมายในการมองโลก การเข้าถึง

ความจริงของสิ่งต่างๆ รวมทั้งสิ่งที่เป็นความจริงที่เป็นแก่นแกนของปัจเจกบุคคล แนวคิดหลังสมัยใหม่

เห็นว่ามโนทัศน์เป็นเพียงผล (effect) ของชุดวาทกรรมต่างๆบทบาทตัวเราแบบต่างๆ ที่วาทกรรมหยิบ

ยื่นให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ สิ่งที่มีจึงเป็นบทบาทของตัวเราในสถานการณ์เท่านั้น (subject 

positioning) ความเป็นตัวเราจึงมีลักษณะคล้ายเหรียญที่มีสองด้านวาทกรรมจะหยิบยื่นภาพตัวแทน 

(representative) ต่างๆมาให้ และยัดเยียดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมซึ่งบทบาทที่ได้รับดังกล่าวเป็นสิ่ง

รับประกันประสบการณ์ความเป็นตัวเราในแง่มุมต่างๆ ในอีกด้านหนึ่งการเข้าสวมบทบาทต่างๆ สร้าง

ต าแหน่งแห่งที่ของปัจเจกเป็นเพียงโครงและรูปแบบที่ปราศจากแก่นแกนที่แท้จริง โครงหรือรูปแบบ

เป็นเพียงบทบาทของตัวเราในวาทกรรม การร้ือถอนแก่นแกนของปัจเจกภาพเป็นการชี้ให้เห็น

กระบวนการที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่เรียกกันว่าความจริงในวาทกรรมต่างๆ  

สจ๊วต ฮอลล์ (อ้างอิงในอภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 2543: 75-77) กล่าวว่า ความเป็นตัวเรา

เหมือนตะเข็บที่เย็บให้สมานเป็นเนื้อเดียวกัน สิ่งที่ถูกเย็บเข้าด้วยกันด้านหนึ่งคือ อัตลักษณ์หรือ

ต าแหน่งแห่งที่ อีกด้านหนึ่งคือ กระบวนการปฏิกิริยาที่เรามีต่อวาทกรรม ความเป็นตัวเราจึงเกิดมาใน
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วาทกรรมปัจเจกภาพนั้น เน้นการตระหนักรู้และประสบการณ์ภายในที่เกิดขึ้นแต่ละบริบทเฉพาะหน้า  

เมื่อปัจเจกภาวะแสดงการตอบโต้ใดๆ เท่ากับว่าได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาด้วย ดังนั้นอัตลักษณ์จึง

หมายรวมถึงลักษณะของปัจเจกที่แสดงออก การโยกย้ายต าแหน่งคือ คุณสมบัติที่ส าคัญของความเป็น

ตัวเราซึ่งไม่หยุดตายตัวแต่เปลี่ยนไปตามบริบท ความหมายของอัตลักษณ์ไม่ได้มีความหมายในตัวเอง

เพราะอัตลักษณ์อาศัยความหมายของด้านตรงกันข้ามมาเปรียบเทียบความเป็นอ่ืนที่ถูกปฏิเสธคือ 

เหรียญตรงกันข้ามที่เป็นเงื่อนไขจ าเป็นของการมีอยู่ของอัตลักษณ์ 

Woodward ได้กล่าวถึง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์นั้นจุดก าเนิดของอัตลักษณ์มีต้นตอ   

มาจากคุณลักษณะที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดการหาจุดร่วมในการหาต าแหน่งให้แก่ตัวตนเกิดขึ้น

ใหม่ (the new subject- position) ซึ่งจัดเป็น “กระบวนการสร้างอัตลักษณ์”  (theprocess of constructing 

identity) ค าอธิบายดังกล่าวส่งผลท าให้กระบวนการสร้างอัตลักษณ์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1.ต้องการทราบถึงกระบวนการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ (conceptualization of                           

identity) เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจการท าหน้าที่ของอัตลักษณ์ที่จะอธิบายถึงลักษณะของสิ่งที่มีความ

แตกต่างกัน 

2.อัตลักษณ์จะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญของการเป็นสมาชิกในสังคม  

3.อัตลักษณ์ มักมีรากฐานจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ อาทิ เชื้อชาติ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

รวมไปถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆ 

4.อัตลักษณ์ มักจะน าไปเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆ อันน าไปสู่การใช้สัญลักษณ์ 

5.อัตลักษณ์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมด ารงอยู่ และเป็นเคร่ืองมือที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางสังคมใน

การจ าแนกบุคคลที่ไม่ใช่พวกเดียวกันออกไป 

6.การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และการใช้สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ใช้แยกแยะลักษณะที่มีความ

แตกต่างออกไปจากกลุ่ม จัดเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้อัตลักษณ์ด ารงอยู่ 

 7.กระบวนการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ มักจะสัมพันธ์กับระบบการแบ่งชนชั้นทาง

สังคม เพื่อแสดงว่านั้นพวกเขา นี้พวกเรา  

8.การท าให้เห็นความแตกต่างนั้น ยังอยู่ในสภาวะที่มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน 

9.อัตลักษณ์ ยังเป็นสิ่งที่มีความเป็นเอกภาพ นั่นเป็นเพราะเงื่อนไขต่างๆ ที่น ามาใช้นั่นเอง 

10.การที่ยังคงอธิบายให้เห็นว่า เพราะเหตุใดที่ผู้คนในสังคมยังยึดติดอยู่กับอัตลักษณ์แห่ง

ตน ท าให้คนเราจึงต้องค้นหาต าแหน่งแห่งที่ ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับวาทกรรมอันเกิดจากอัตลักษ ณ์ 

รวมถึงการอธิบายว่า สังคมและสัญลักษณ์ยังเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 
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ทั้งหมดนี้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่อธิบายว่า เพราะเหตุใด อัตลักษณ์จึงถูกสร้างขึ้น และได้รับการ

ด ารง และรักษาไว้ในแต่ละสังคม  

เงื่อนไขทั้ง 10 ประการ แสดงให้ทราบถึงความจ าเป็น และความส าคัญของอัตลักษณ์ที่มีต่อ

สังคมมนุษย์ และส่งผลให้แต่ละสังคมต้องมีอัตลักษณ์ก่อก าเนิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อการด ารงอยู่ของสังคม 

อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของอัตลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพิงและสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆในสังคม อาทิ 

การเป็นตัวแทนผลผลิตแห่งอัตลักษณ์ การใช้ของคนในสังคม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ Du Gay , 

Hall และคณะ เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นผลการศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ของพวกเขาแสดงให้

เห็นว่าอัตลักษณ์ถูกสร้างขึ้น และคนในสังคมร่วมกันใช้ โดยอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ทางวัฒนธรรม หาก

ต้องการท าความเข้าใจเร่ืองอัตลักษณ์จ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงกระบวนการสร้างภาพตัวแทน สิ่งที่เป็น 

อัตลักษณ์ ผลิตผลแห่งอัตลักษณ์ การร่วมกันใช้ของคนในสังคม และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของ

สังคม ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 

 

ภาพที่ 2.2  แสดงวงจรแห่งวัฒนธรรมของ  Du Gay, Hall และคณะ 

 

 

      identity 

  representation     production 

  consumption      regulation 
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Stryker (1980 อ้างในพงษ์สวัสดิ์  สวัสดิพงษ์,  ม.ป.ป. : 85-86) กล่าวว่าอัตลักษณ์เป็นตัว

เชื่อมโยงที่ส าคัญ ระหว่างปัจเจกบุคคลกับโครงสร้างทางสังคม เพราะว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่บุคคล

ก าหนดให้มีขึ้น โดยจะมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในโครงสร้างสังคม และบทบาทที่พวกเขาแสดงนั้น

จะมีความสอดคล้องกับต าแหน่งทางสังคมที่บุคคลยึดถือ จากการที่บุคคลเข้าไปสู่สถานการณ์หนึ่ง

บุคคลจะท าการนิยามสถานการณ์โดยอาศัยแนวคิดของเขาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญภายใน

สถานการณ์นั้นๆ จาการนิยามสถานการณ์บุคคลจะเลือกอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ

น าเสนออัตลักษณ์ที่เหมาะที่สุดของเขาชุดหนึ่ง  โดยประสบการณ์ของบุคคล และสถานการณ์ที่มา

กระทบจะเป็นตัวบอกใบ้ให้บุคคลเลือกน าเสนออัตลักษณ์ เพื่อใช้ในสถานการณ์ของการปฏิสังสรรค์ 

ในบางกรณีการเลือกอัตลักษณ์อาจเกิดความขัดแย้ง เนื่องจากบุคคลมีหลายอัตลักษณ์ส าห รับ

สถานการณ์หนึ่งๆ มากเกินไป เรียกว่า การขัดกันทางบทบาท เช่นเป็นทั้งเพื่อน และลูกน้อง หรือ ต้อง

เลือกเอาระหว่างอัตลักษณ์อาชีพ หรืออัตลักษณ์ครอบครัว โดยบุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีการ

ขัดกันทางบทบาท บุคคลจะเลือกเอาอัตลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดออก รวมทั้งบุคคลมีแนวโน้มที่จะ

เลือกใช้อัตลักษณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนที่ร่วมในการปฏิสังสรรค์ เพื่อที่เขาจะได้รับและ

ท าให้การปฏิสังสรรค์ด าเนินต่อไปได้    ในกรณีที่ค าตอบจากตัวเอง และค าตอบจากสาธารณชนไม่

สอดคล้องกัน อันเนื่องมาจากทัศนะของผู้มองที่แตกต่างกันไป หากบุคคลผู้มี อัตลักษณ์ว่า อัตลักษณ์ที่

ให้กับตนเองเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นอัตลักษณ์ที่ขัดแย้งกับทัศนะของสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิด

ปัญหาความกดดันทางสังคมต่อบุคคลผู้มีอัตลักษณ์นั้น ในกรณีน้ีบุคคลมีทางเลือกอยู่ 2 ทาง คือ การละ

ทิ้งอัตลักษณ์ที่ตนยึดถืออยู่นั้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผชิญกับปัญหาความกดดันทางสังคมต่างๆนั้น หรือ

อีกทางเลือกหนึ่งคือ การยืนยันในอัตลักษณ์นั้นของตนท่ามกลางความกดดันของสังคมต่างๆที่เกิดขึ้น 

โดยการใช้การ “แสดงบทบาท” ตามอัตลักษณ์นั้นเป็นตัวยืนยันความชอบธรรมของอัตลักษณ์แห่งตน

ดังกล่าว โดยเฉพาะบุคคลนัยส าคัญในการเสริมสร้างความมั่งคงให้กับอัตลักษณ์นั้น 

Stryker ได้เสนอสมมุติฐานของอัตลักษณ์ (Turner, 2003: 371) ดังต่อไปนี้  ความเด่น

ของอัตลักษณ์ (The Salience Identity)  ในกรณีที่บุคคลมีการยอมรับ และยึดมั่นผูกพันต่ออัตลักษณ์

มากเท่าไหร่ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะท าให้อัตลักษณ์นั้นมีความเด่นในล าดับต้นๆ ระดับของการยึด

มั่นผูกพันต่ออัตลักษณ์จะเป็นหน้าที่ (Function) ในทางบวกและช่วยเสริมอัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือเมื่อ

บุคคลอ่ืนให้คุณค่าในทางบวกต่ออัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือ และอัตลักษณ์นั้นมีความสอดคล้องกับการ

นิยามทางวัฒนธรรม  อัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับความคาดหวังของ

บุคคลอ่ืน การขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคคล ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือ ในกรณีที่      
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อัตลักษณ์ของบุคคลมีความเด่น บุคคลมีแนวโน้มที่จะขยายความสัมพันธ์ในเครือข่ายให้กว้างขึ้น  

จ านวนของบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายในความสัมพันธ์ของบุคคลนั้น จะมีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพัน

ของบุคคลต่ออัตลักษณ์ที่เขายึดถือ  จากการมีอัตลักษณ์ที่เด่นของบุคคล (The Consequences of High 

Salience) ดังกล่าวมาจะมีผลตามมา คือ บุคคลมีแนวโน้มที่จะยึดถืออัตลักษณ์ที่เด่นในล าดับต้นๆ 

จากอัตลักษณ์หลากหลายที่บุคคลมีอยู่ โดยจะมีลักษณะคือ แสดงบทบาทในลักษณะตามความคาดหวัง

ของบทบาทที่มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือ  บุคคลจะรับรู้ว่าในสถานการณ์นั้น คือ 

โอกาสที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณ์ที่ตัวเองยึดถือ บุคคลพยายามแสวงหาโอกาส เพื่อที่จะแสดงใน     

อัตลักษณ์นั้น  และการที่บุคคลยึดมั่นผูกพันต่ออัตลักษณ์ที่ เด่นอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ ง               

(The Consequences of Commitment to Identity) จะท าให้เกิดผลตามมาคือ ระดับของความยึดมั่น

ผูกพันต่ออัตลักษณ์ของบุคคล ประกอบด้วย 

ประการแรก ผลของการแสดงบทบาทในอัตลักษณ์ที่ยึดมั่นก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าใน

ตัวเองของบุคคล ซึ่งจะท าให้บุคคลยึดมั่นอัตลักษณ์นั้นต่อไป และประการที่สอง คือการแสดงบทบาท

จะสะท้อนถึงคุณค่าของสถาบัน และบรรทัดฐานของบุคคลนั้น โดยบุคคลจะแสดงบทบาทในลักษณะ

ที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมของตนเอง  บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงการยึดมั่นผูกพันที่มี

ต่ออัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่ง (Changing Commitments to Identity) ก็ต่อเมื่อ เหตุการณ์ภายนอกมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ก็มีแนวโน้มที่จะท าให้บุคคลปรับเปลี่ยนและยอมรับอัตลักษณ์ใหม่ๆหรือการ

ก่อให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาได้ โดยอัตลักษณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับ

ความยึดมั่นผูกพันต่ออัตลักษณ์ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์มาก ก็แสดงให้เห็นว่าระดับ

ความยึดมั่นผูกพันต่ออัตลักษณ์ที่บุคคลยึดถือมีน้อย ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการยึดถืออัตลักษณ์

ได้ง่าย 

นอกจากนี้ Stryker ได้เสนอกรอบความคิดในการอธิบายการปฏิสังสรรค์ทางสังคมโดย

พิจารณามโนทัศน์ การกระท าบทบาท (role perfomance) ในฐานะที่เป็นผลผลิตร่วมกันระหว่าง

อิทธิพลของสังคมและอัตตะ โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดที่ส าคัญ เช่น การสร้างบทบาท (role 

making)  ความเด่นของอัตลักษณ์ตลอดจนความหมายของวัตถุทางสังคม และผลกระทบของ

ความหมายเหล่านั้น โดยเนื้อหาหลักประกอบด้วย 

1.พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล เป็นพฤติกรรมที่ได้รับการตั้งชื่อและจัดประเภทโดย

สังคมที่บุคคลอาศัยอยู่ โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงนั้นจะมีความหมายในลักษณะของความคาดหวัง

เชิงพฤติกรรมที่ได้รับการยึดถือร่วมกัน และบุคคลจะเรียนรู้โดยผ่านการปฏิสังสรรค์กับบุคคลอ่ืนว่าจะ
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จัดประเภทให้กับวัตถุที่ตนเองประสบอย่างไร และในกระบวนการดังกล่าวบุคคลยังได้เรียนรู้ว่าเขา

ได้รับการคาดหวังว่าจะกระท าต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร 

2.บุคคลมีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างการปฏิสังสรรค์ เกี่ยวกับค าเรียกประเภทต่างๆ ร่วมถึง

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการก าหนดต าแหน่งทางสังคมของบุคคล โดยบุคคลจะมีการแสดงบทบาทของ

พฤติกรรมที่ได้รับความคาดหวังจากสถานภาพทางสังคม 

3.บุคคลทั้งหลายที่กระท าในบริบทแห่งแบบแผนพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ ได้แก่ในบริบท

ของโครงสร้างสังคมให้ชื่อแก่กันและกัน ในลักษณะของการรับรู้ว่าแต่ละคนได้เป็นเจ้าของต าแหน่ง

ทางสังคมชุดหน่ึง โดยโครงสร้างสังคมจะเป็นตัวจัดระเบียบให้เกิดแบบแผนทางพฤติกรรมของบุคคล 

ดังนั้นการเรียกชื่อกันและกันจึงเป็นสิ่งที่คาดหวังในการแสดงพฤติกรรมต่อกันของบุคคล 

4.บุคคลทั้งหลายที่มีการกระท าในบริบทที่เป็นระเบียบให้ชื่อแก่ตนเองเช่นกัน การตั้งชื่อ

ให้กับตนเองในรูปแบบของต าแหน่งทางสังคมเหล่านี้ ซึ่งกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของ “อัตตะ” ของ

บุคคล ก่อให้เกิดความคาดหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งถูกซึมซับมาจากคนอ่ืนๆ 

5.เมื่อเข้าสู่การปฏิสังสรรค์ บุคคลจะนิยามสถานการณ์โดยการใช้ชื่อต่างๆแก่กันกับผู้ร่วม

ปฏิสังสรรค์คนอ่ืนๆ แก่ตนเอง และแก่ลักษณะหรือสิ่งต่างๆภายในสถานการณ์นั้นๆ 

6.อย่างไรก็ตามนิยามเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมทางสังคม ถึงแม้ว่ามันอาจจะ

เป็นตัวควบคุม หรือจ ากัดขอบเขตนิยามที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในการปฏิสังสรรค์ก็ตาม 

7.การที่บทบาททั้งหลายจะถูก “สร้าง” มากกว่า  “เล่น” มากน้อยเพียงใด รวมทั้ง

องค์ประกอบใดที่จะเข้ามาในการสร้างบทบาทนั้นบ้าง ขึ้นอยู่กับโครงสร้างสังคมที่กว้างกว่าซึ่งเป็นตัว

ครอบคลุมสถานการณ์ปฏิสังสรรค์ต่างๆเข้าไว้ โครงสร้างบางชนิดมีลักษณะ “เปิด” ในขณะที่บางชนิด 

“ปิดตาย” ส าหรับการสร้างบทบาทและการกระท าบทบาทที่ “แปลกใหม่” โครงสร้างทั้งหลายก าหนด 

จ ากัดเอาไว้ในชนิดของนิยามต่างๆ ที่อาจถูกปลุกเร้า ดังนั้นจึงท าหน้าที่เป็นตัวจ ากัดขอบเขตของการ

ปฏิสังสรรค์ที่จะเกิดขึ้น 

8.ในภาวะที่มีการสร้างบทบาท มากกว่าเป็นเพียงการเล่นบทบาทตามที่ก าหนด การ

เปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะของนิยามในชื่อหรือค าที่เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ซึ่งนิยามเหล่านี้

ใช้ และในแบบของการปฏิสังสรรค์ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน

โครงสร้างสังคมใหญ่ที่ครอบคลุมการปฏิสังสรรค์เหล่านั้นได้เช่นกัน 
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จากการแยกแยะความคิดเกี่ยวกับอัตตะ (self) Stryker ได้สร้างมโนทัศน์ที่มีความส าคัญ

ขึ้นมา คือ ความเด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience) การยึดมั่นผูกพัน (commitment) และเกียรติภูมิ

แห่งตน (Self-Esteem) 

ความเด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience) หมายถึง ความส าคัญ (ที่มีต่อบุคคล) ของการที่

คนอ่ืนก าหนดต าแหน่งให้กับเขา (บุคคล) ในฐานะที่เป็นวัตถุทางสังคมประการหนึ่ง ในลักษณะ

เดียวกับที่บุคคลนั้นก าหนดให้กับตนเองและประกาศให้คนอ่ืนๆรู้ ความคิดเกี่ยวกับความเด่นของ     

อัตลักษณ์ได้รวมเอาสมมุติฐานเกี่ยวกับการจัดล าดับสูงต่ าของอัตลักษณ์ (Identity Hierarchy) เข้าไว้

ด้วย ซึ่งหมายถึงว่าจากการที่บุคคลหนึ่งๆ มีอัตลักษณ์จ านวนมาก จึงจัดล าดับให้กับอัตลักษณ์ของคน

ในลักษณะที่ว่า อัตลักษณ์บางอัตลักษณ์จะได้รับการเลือกมาใช้บ่อยคร้ังกว่าอัตลักษณ์อ่ืนๆ ใน

สถานการณ์ต่างๆทางสังคม เช่น อัตลักษณ์ความเป็นอาจารย์ สามี พ่อ ข้าราชการ ฯลฯ อัตลักษณ์เหล่านี้

จะถูกเรียงตามล าดับความส าคัญและอัตลักษณ์หนึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกน ามาใช้ในสถานการณ์หนึ่งๆ 

มากกว่าอัตลักษณ์อื่นๆ 

ความยึดมั่นผูกพัน (commitment) หมายถึงขอบเขตที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคน

กลุ่มหนึ่งๆ ขึ้นกับการที่เขาเป็นคนประเภทหนึ่ง ในการยอมรับต าแหน่งและกฎเกณฑ์ชุดๆหนึ่ง ถ้า

บุคคลให้คุณค่าแก่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับบุคคลบางคน โดยที่ความสัมพันธ์เหล่านี้เป็นผลมาจาก

การยอมรับต าแหน่งและบทบาทบางรูปแบบ คือการเป็นบุคคลบางประเภท บุคคลนั้นจะถูกยึดมั่น

ผูกพัน ไม่มากก็น้อยในระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความส าคัญของการธ ารงความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ที่มี

ความส าคัญต่อเขา โดยความยึดมั่นผูกพันมีหลายแง่มุม ได้แก่  จ านวนบุคคลอ่ืนๆที่บุคคลมี

ความสัมพันธ์ผ่านทางการเป็นเจ้าของต าแหน่ง   ความส าคัญของบุคคลเหล่านั้นที่มีต่อบุคคล และ

จ านวนชนิดของกิจกรรมที่เชื่อมโยงบุคคลเข้ากับคนอื่นๆ 

เกียรติภูมิแห่งตน (Self-Esteem) มีความส าคัญต่อการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับสังคม เป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอัตลักษณ์ กับการกระท าบทบาทจากกระบวนการสวมบทบาท และ

การขัดเกลาทางสังคม เป็นกระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้ต าแหน่งของตนเอง และความหมายของคน

อ่ืน และถูกน าเข้าเชื่อมโยงกับระบบแบบแผนการปฏิสังสรรค์บุคคลทั้งหลายและพัฒนาเป็นอัตลักษณ์

ต่างๆ ของตนขึ้นมาจากพื้นฐานความนิยมของสังคม บุคคลทั้งหลายจึงแสวงหาวิถีทางในอันที่จะท า

ให้อัตลักษณ์ของตนได้รับการยอมรับและยืนยันความถูกต้อง จากคนอ่ืน ดังนั้นบุคคลทั้งหลายจะชอบ

ที่จะมองและคิดถึงตัวเองในแง่ดี จึงเชื่อมโยงเกียรติภูมิแห่งตนเข้ากับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ         

อัตลักษณ์เด่นของเขา (พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิพงษ์,  ม.ป.ป. : 58-86) 
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จากแนวคิดอัตลักษณ์ของ Stryker สามารถน ามาเป็นกรอบอธิบายการด าเนินชีวิตของ

มุอัลลัฟได้ว่า ในสถานการณ์ต่างๆ ของการปฏิสังสรรค์ทางสังคมจะมีสถานการณ์ที่มากระทบต่อ     

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ และมุอัลลัฟมีแนวโน้มที่จะเลือกน าเสนออัตลักษณ์ของตนเอง

ในอัตลักษณ์ที่เด่นชัดสุดจากอัตลักษณ์ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลายที่มีการจัดวางล าดับไว้  โดยที่อัตลักษณ์

ซึ่งมีความเด่นในสถานการณ์หนึ่งๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ และการนิยามสถานการณ์นั้น

ของมุอัลลัฟ ผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายที่มากระทบต่อ      

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  มุอัลลัฟมีการนิยามสถานการณ์อย่างไร มุอัลลัฟมีกลยุทธ์ใน

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมต่อสถานการณ์ที่มากระทบกับอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมอย่างไร และมุอัลลัฟเลือกเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองอย่างไรบ้าง 

 อัตลักษณ์เกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ทั้งระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง 
ในแต่ละบุคคลอาจมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ตน
ยอมรับเพื่อน ามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของบริบทในช่วงเวลาและพื้นที่ และอัตลักษณ์นี้อาจถูกก าหนดได้
ทั้งจากบุคคลเป็นผู้ก าหนดตนเองหรือถูกก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็ได้ การ
ก าหนดอัตลักษณ์นี้เกิดขึ้นบนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบของความแตกต่าง ระบบของความ
หลากหลาย และการตั้งค าถามว่าอัตลักษณ์ที่จะสร้างขึ้นนั้นมีความเชื่อมโยงกับสังคมอย่ างไร  
ดังนั้นอัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเร่ืองที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากการนิยามความเป็นตัวตนของ           
อัตลักษณ์นั้นต้องมีการอ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็นในระดับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการนิยามตนเองว่ามี
ต าแหน่งแห่งที่ หรือมีบทบาทอย่างไรในสังคมที่บุคคลอาศัยอยู่   

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2550) กล่าวว่าอัตลักษณ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ ตามธรรมชาติ 

แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก่อสร้างทาง

สังคม (social construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็น

วงจรที่เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (circuit of culture) ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูก

ผลิต (produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค (consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ใน

วัฒนธรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (creating meanings) ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของ

การสร้างภาพตัวแทน (symbolic systems of representation) ที่เกี่ยวกับต าแหน่ง แห่งที่ต่างๆ ทาง       

อัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือการน าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา อัตลักษณ์  เป็น

ประเด็นที่มีการถกเถียงทางทฤษฎีสังคมศาสตร์  โดยเฉพาะในแวดวงวัฒนธรรมศึกษา พบว่า มโนทัศน์ 

“อัตลักษณ์” ซึ่งจะควบคู่กับมโนทัศน์อ านาจ การนิยามความหมายหรือการสร้างภาพแทนความจริง 
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ดังนั้น อัตลักษณ์จึงมีความส าคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นปริมณฑลที่เชื่อมต่ออัตลักษณ์  “ความเป็น

ปัจเจก” และสัมพันธ์กับสังคม (social aspect)  

    2.1.2  อัตลักษณ์กับวัฒนธรรม 

กาญจนา แก้วเทพ กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (cultural identity) ก่อตัวมาจากการใช้

วาทกรรม (discourse) และปฏิบัติการต่างๆ ในสังคม (social practice) ที่ด าเนินอยู่ในชีวิตประจ าวัน

ของบุคคล  เช่น  การสนทนา  การทักทาย  การประกอบพิธีกรรม ฯลฯ  บุคคลที่มี  อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมเดียวกันก็จะถูกยอมรับจากสมาชิกภายในชุมชนเดียวกันว่า “เป็นคนวงใน/เป็นคนใน

วัฒนธรรมเดียวกัน” (us) ในด้านบทบาทของอัตลักษณ์ต่อบุคคลและสังคม นักวัฒนธรรมนิยมบาง

ส านักมีแนวคิดพื้นฐานว่า เร่ืองของวัฒนธรรมเป็นเร่ืองที่เกี่ยวพันกับ “อ านาจ” (power) เนื่องจาก

วัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเร่ืองอัตลักษณ์ของบุคคลหรือของสังคมนั้นเป็นแหล่งที่มา

ของอ านาจบางชนิด เช่น ความมั่นใจในตนเอง (self-confidence) ความภาคถูมิใจและความรู้สึกมี

ศักดิ์ศรีในตนเอง ดังนั้น หากบุคคลหรือสังคมใดขาดอัตลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

แล้ว จะท าให้ขาดความมั่นใจ หมดความภาคถูมิใจในตัวเอง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน อัตลักษณ์คือการ

ต่อสู้ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งภายใต้สังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย  

นอกจากนี้ กาญจนา ยังกล่าวต่อไปว่า อัตลักษณ์เป็นเร่ืองของเกณฑ์แบ่ง “เขา” และ “เรา” 

เนื่องจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่บอกว่า “เราเป็นใคร” (we/us) และแตกต่างจาก

คนอ่ืน (they/them) อย่างไรโดย Sarbaugh อธิบายว่า ความรู้สึก เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน นั้นอาจจะ

แล้วแต่รหัส/สัญญะ ที่เราก าลังใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังตัวแปรส าหรับวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมหรือการพิจารณาอัตลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 ตัวแปร หนึ่งคือ โลกทัศน์ 

(worldview) ซึ่งเป็นชุดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความหมายชีวิต เป้าหมายของชีวิต และความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล ฯลฯ สองคือ แบบแผนของบรรทัดฐาน (normative pattern) ซึ่งเป็นแบบ

แผนที่วางแนวทางในการปฏิบัติในกลุ่มว่า ต้อง/ไม่ต้อง ท าอะไร ควร/ไม่ควรท าอะไร ตามระดับความ

เข้มงวดของแต่ละวัฒนธรรมที่ต่างกันไป สามคือ ระบบรหัส (code system) ซึ่งเป็นแบบแผน/กฎ

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทุกอย่างที่มีความหมาย (meaning) ไม่ว่าจะเป็นวัจนภาษา อวัจนภาษา สถานที่ 

กาลเวลา โครงสร้างทางสังคม ฯลฯ และสี่คือ ความสัมพันธ์ที่บุคคลได้รับรู้ (perceived relation) ซึ่ง

อาจมีหลายมิติ เช่น เป้าหมายของแต่ละวัฒนธรรมนั้นไปด้วยกันหรือไม่ เกี่ยวกับล าดับขั้นของ

ความสัมพันธ์นั้น และ ความรู้สึกบวก-ลบกับ “ผู้อ่ืน” (alien) เป็นต้น 
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    2.1.3  อัตลักษณ์ในแนวคิดของนักทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structural Determinism) 

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หรือยุคแสงสว่างแห่งปัญญา เป็นยุคที่มนุษย์พยายามค้นหา

ความจริงในเชิงประจักษ์นิยม โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการสร้างทฤษฎีทางสังคมในยุคนี้จึงมี

ลักษณะที่เป็นทฤษฎีมหภาค (Grand Theory) ที่มุ่งแสวงหากฎสากล (Universal Law) ซึ่งเชื่อว่า กฎที่

เป็นสากลนั้น สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุษยได้ วิธีคิดกระแสหลักของยุคนี้จึงเชื่อในแนวคิดที่เรียว่า 

“สารัตถะนิยม” (Essentialism) หรือแนวคิดที่เป็นแก่นแกนความรู้ และความจริง เป็นแนวคิดที่ยึดติด

อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลเสมอ ในยุคนี้จึงใช้วิธีดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรม

มนุษย์ให้อยู่ในกฏระเบียบของสังคม ทฤษฎีทางสังคมจึงต้องมีลักษณะครอบคลุม และมีพลังการ

อธิบายสูง นักคิดในกลุ่มนี้ คือ August Comte และ Emile Durkheim  (อ้างอิงในอภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 

2543:  18) เห็นพ้องกันว่า วิธีคิดแบบเสรีนิยมเป็นเพียงจินตนาการเชิงปรัชญา ซึ่งควรถูกแทนที่โดย 

(The Great Being) เป็นสิ่งที่มาแทนพระเจ้าในยุคแห่งเหตุผล ส่วน Durkheim เห็นว่า สังคมมีแรงยึด

เหนี่ยวโดยธรรมชาติซึ่งอยู่เหนือกว่า และมีอ านาจบังคับปัจเจก แรงยึดเหนี่ยวที่เป็นจิตวิญญาณร่วม 

(Collective Conscience) นั้น ในยุคก่อนสมัยใหม่แสดงตัวในรูปของจิตส านึกทางศาสนา ส่วนในสังคม

ตะวันตกสมัยใหม่แรงยึดเหนี่ยวนี้คือ จิตส านึกร่วมของกฎหมายสมัยใหม่ จิตวิญญาณร่วมนี้ เป็นที่มา

ของศีลธรรม นั่นคือ Durkheim เห็นว่าสังคมคือ รากฐาน และที่มาของ ศีลธรรม การเสนอแนวคิด

เช่นนี้ เนื่องจาก Durkheim ได้รับรู้ถึงความวุ่นวาย และความรุนแรงทางการเมืองในสังคมฝร่ังเศสใน

สมัยนั้น ซึ่งสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการนิยมในลัทธิปัจเจกนิยม เขาจึงต้องการเตือนถึงอันตรายจากการ

ไร้ระเบียบที่เกิดขึ้นในสังคม 

อย่างไรก็ตาม Durkheim ก็ให้ความส าคัญกับปัจเจกโดยเชื่อว่า สังคมที่ดีต้องเป็นสังคมที่

เปิดช่องให้ปัจเจกเป็นตัวของตัวเองได้ โดยไม่เกิดความแตกแยกหรือเกิดความวุ่นวาย ดังนั้นใน

ประเด็นการเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับอัตลัษณ์ร่วมของสังคมนั้น Durkheim เห็นว่าพลวัตส าคัญคือ 

พลังของพิธีกรรมซึ่งปัจเจกร่วมกันสร้าง และผลิตซ้ าสัญลักษณ์ที่เป็นเสมือนอัตลักษณ์ร่วมของสังคม

โดยกระท าผ่านพิธีกรรม เขาให้ความส าคัญกับพลังของพิธีกรรมทั้งแง่มุมการเสนอเนื้อหา (Cognitive 

Aspect) และแง่มุมของพลังทางอารมณ์  (Emotive Aspect) พิธีกรรมคือ ภาษาสัญลักษณ์ที่ เมื่อ

ความหมายผ่านการปลุกเร้าอารมณ์ของผู้เข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ให้มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 
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ดังนั้นอัตลักษณ์ในความคิดของ Comte และ Durkheim จึงเป็นอัตลักษณ์ร่วมของสังคม

อันมีพลังพิธีกรรมที่ท าให้เกิดจิตส านึกร่วม โดยพวกเขาเชื่อว่า อัตลักษณ์ร่วมของสังคมนั้นมิอาจ

ลดทอนลงไปเป็นจิตส านึกของปัจเจกคนใดคนหนึ่งได้ เพราะอัตลักษณ์ของสังคมไม่ใช่การน าเอา     

อัตลักษณ์ของปัจเจกแต่ละคนมารวมกัน โดยทั้งสองเชื่อว่าสังคมมีโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น และเป็น

สิ่งที่มีคุณภาพใหม่ในตัวเอง อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงอ านาจเหนือกว่าของสังคมที่มีต่อปัจเจกนั่นเอง 

จากการทบทวนอัตลักษณ์ในแนวคิดของนักทฤษฎีโครงสร้างนิยมในงานวิจัยนี้เพื่อท า

ความเข้าใจว่า แม้แนวคิดของกลุ่มโครงสร้างนิยมจะปฏิเสธหรือไม่ให้ความส าคัญของพลังระดับ

ปัจเจกและมองว่าปัจเจกในสังคมเป็นเพียงแค่ผู้กระท าการที่ถูกชักจูง (Passive Actor) แต่ผู้วิจัย

ตระหนักว่า ส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ถูกสร้างจากโครงสร้างทางสังคม แม้ว่ามุอัลลัฟจะพยายามสร้าง 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้คนทั่วไปประจักษ์  แต่วิถีชีวิตบางส่วนจะยังคงอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคม

เช่นกัน กฎเกณฑ์ทางสังคมจะถูกหล่อหลอมโดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน บางคร้ังมุอัลลัฟได้น าเอาสิ่งที่สังคมคาดหวังและนิยามความหมายให้กับตนเองมาใช้ใน

การสร้างอัตลักษณ์เพื่อเป็นข้อต่อรองเชิงผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน จึงขึ้นอยู่กับว่ามุอัลลัฟจะสังเกตเห็น

หรือรู้สึก (Perceive) ต่อโครงสร้างอย่างไร  

     2.1.4  อัตลักษณ์ในแนวคิดของนักทฤษฎีสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) 

ทฤษฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ เป็นกลุ่มแนวคิดที่เน้นการศึกษาสังคมในระดับปัจเจกบุคคล โดย

มีที่มาจากอิทธิพลของแนวความคิดของปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

ตามแนวคิดปฏิบัตินิยมนั้น ความเป็นจริง (Reality) เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (Created) โดยมนุษย์ในสังคม

ที่มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ หลักการที่สองของแนวความคิดนี้ คือ มนุษย์จะคัดสรร และจดจ าเฉพาะความรู้ที่

เป็นประโยชน์แก่ตนเอง หากว่าอะไรไม่เป็นประโยชน์มนุษย์ก็จะด าเนินการปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น  

ดังนั้นการที่เราจะเข้าใจผู้กระท า (Actors) ต้องท าความเข้าใจพื้นฐานของสิ่งที่เราปฏิบัติ 

แนวความคิดนี้จึงมีอิทธิพลต่อการศึกษาสังคมในเชิงสัญลักษณ์สัมพันธ์ เพราะน าไปสู่หลักการที่ส าคัญ 

3 ประการ (เยาวลักษณ์  อภิชาติวัลลภ, 2538: 16) ประการที่หนึ่งคือการให้ความส าคัญกับการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และโลกรอบๆ ตัว   ประการที่สองคือการตั้งฐานคติว่าผู้กระท าและโลก

รอบๆตัวเขาเป็นกระบวนการพลวัตมิใช่โครงสร้างที่คงที่ และประการสุดท้ายคือการให้ความส าคัญแก่

ความสามารถของคน ในการแปลความหมายโลกและสังคมรอบๆตัวเขา 
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ถึงแม้ว่านักคิดทฤษฎีในสายสัญลักษณ์สัมพันธ์ (Symbolic Interactionism) แม้จะให้

น้ าหนักแก่ปัจเจกในฐานะ “ผู้กระท าการ” (Agency) แต่ก็ เห็นว่าอัตลักษณ์ คือสิ่งที่ เกิดขึ้นใน

กระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  Max Weber (อ้างใน สุเทพ  สุนทรเภสัช, 2540: 34) ได้ให้แนวคิด

ในการศึกษาสังคมแบบตีความ ซึ่งกลุ่มนักทษฤฎีสัญลักษณ์สัมพันธ์ได้น ามาเป็นแนวทางในการศึกษา

สังคมในระดับปัจเจกบุคคล คือ การศึกษาสังคมด้วยวิธี Verstehea หรือที่เรียกว่า Interpretive 

Understanding เป็นการศึกษาด้วยวิธีการตีความ ซึ่งหมายความว่า การที่เราจะเข้าใจพฤติกรรมใดๆใน

สังคม ผู้ศึกษาจะต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของผู้กระท านั้น ซึ่งเป็นการศึกษาจากทัศนะคนใน 

หรือเป็นการศึกษาจากทัศนะของผู้กระท า แล้วตีความหมายของการกระท านั้นออกมา Weber ได้เสนอ

ไว้ว่าการท าความเข้าทางสังคม จ าเป็นต้องใช้วิธีการตีความ เพื่อให้ได้มาซึ่งค าอธิบายของสาเหตุ และ

ผลที่เกิดขึ้นจาการกระท านั้น เป็นการมองพฤติกรรมทั้งหมดของคน และตีความหมายของพฤติกรรมที่

แสดงออกมา ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กันเสมอ 

Weber สนใจพลังทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างแบบแผนบุคลิกภาพโลกทัศน์ และ

ความโน้มเอียงทางพฤติกรรม โดยเขาได้สร้างตัวแบบบุคลิกภาพ (Personality Types) ที่ได้แรงบันดาล

ใจทางศาสนาหลายแบบ นอกจากนี้ Weber ยังศึกษาตัวก าหนดทั้งโครงสร้างการเมือง การเก็บภาษี 

ตลาด กลุ่มอ านาจ โครงสร้างระบบเครือญาติ ว่าเป็นบริบทเชิงโครงสร้างของการเกิดอุดมการณ์ และ

บุคลิกภาพทางศาสนาแบบหนึ่งๆอย่างไร เขาใช้แนวทางประวัติศาสตร์เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์

อิทธิพลของตัวแปรทางสังคมที่เหนี่ยวร้ัง หรือส่งเสริมการเกิดโลกทัศน์ทางศาสนาที่เอ้ือต่อการสะสม

ทุน ดังนั้นในทัศนะของ Weber อัตลักษณ์จึงเป็นการศึกษาทางสังคมของกลุ่มที่เกาะเกี่ยวกันบน

อุดมการณ์ศาสนา อันเป็นการพยายามชี้ให้เห็นการก าหนดซึ่งกันและกันของแบบแผนบุคลิกภาพและ

โครงสร้างทางสังคม   แม้ว่า Weber จะมีทัศนะบางเร่ืองที่มีน้ าหนักไปทางโครงสร้างก าหนด แต่สิ่งที่

น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังนี้คือ เร่ืองทัศนะคนใน หรือการมอง การตีความ และการให้

ความหมายโดยผู้ถูกศึกษาเป็นผู้นิยามเอง 

     2.1.5  อัตลักษณ์ในแนวคิดของนักคิดหลังทันสมัยนิยม (Postmodernism) 

แนวคิดหลังทันสมัยนิยม (Postmodernism) เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังจากสังคมมนุษย์

พัฒนามาถึงขั้นของความทันสมัยและมีความเจริญทางเทคโนโลยีถึงขีดสุด แต่ปัญหาของสังคมมนุษย์

กลับยิ่งรุนแรง โดยเกิดการเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีที่คิดหา

ผลประโยชน์จากประเทศอ่ืน ในโลกที่ยังล้าหลังทางเทคโนโลยี การล่าอาณานิคมแล้วแสวงหา

ประโยชน์ ตลอดทั้งเข้าครอบครองทรัพยากรของประเทศที่ล้าหลังกว่า และรุนแรงถึงขั้นการท า
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สงคราม การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ หรือแม้แต่คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน ก็มีการแบ่งแยก

เป็นกลุ่ม ชนชั้น ความเป็นพวกเขาพวกเรา สิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย นักคิดใน

ยุคหลังทันสมัยนิยมจึงเร่ิมทบทวนหาความรู้ในเชิงประจักษ์ว่า แท้จริงแล้วความรู้ที่ได้สามารถ

แก้ปัญหาทุกอย่างของสังคมโลกได้จริงหรือไม่ จึงมีการตั้งค าถามเกี่ยวกับ วิธีการมองโลกแบบใหม่ 

และมีการปรับเปลี่ยนวิธีศึกษาสังคมในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Postmodern” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดการ

อ่ิมตวัของยุคทันสมัยนั่นเอง 

ค าว่า “Postmodern”เป็นค าคุณศัพท์แปลว่า “หลังทันสมัย” หรือบางคร้ังเรียกว่า “หลังความ

ทันสมัย” หรือ “หลังทันสมัยนิยม”  นอกจากนี้ยังใช้ค าว่า “Against” ซึ่งแปลว่า “ต่อต้าน” และบางคร้ัง

ยังเรียกว่า “ทันสมัยนิยม” ในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อจะได้เข้าใจความหมายเดียวกัน ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า    

“หลังทันสมัย”  

ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ (2544: 141) ได้กล่าวถึงค าว่า  Postmodern  ว่าค านี้พูดถึงเร่ือง 3  เร่ือง

ที่แตกต่างกันคือ  

1. สภาพสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน ส่วนหน่ึงตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่า สภาวะหลังสมัยใหม่ 

(Postmodern Condition หรือ Postmodernity) ซึ่งก่อให้เกิดการแปรปรวนขึ้นในระบบ คุณค่า เกิดการ

พร่าเลือนขึ้นในพรมแดนที่ใช้แยกแยะสิ่งต่างๆ เช่น วัฒนธรรมบริโภคนิยมร่วมสมัยที่ผูกมากับระบบ

ทุนนิยมขั้นล่าสุด หรือ Late Capitalise 

2. การสร้างสรรค์ศิลปวรรณกรรมแนวหนึ่งที่ท้าทายคติ และรสนิยมทางสุนทรียะของ

สังคมยุคสมัยใหม่ (Modern) เช่น ในเร่ืองการแบ่งชั้นศิลปะเป็นสูงกับต่ า เป็นต้น  

3. ค าว่า Postmodern เป็นค าที่ใช้เรียกชื่อแนวคิดทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ในมนุษย์

ศาสตร์แนวหนึ่ง ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ จะเสนอมุมมองใหม่ๆที่เกิดจากการตั้งค าถามต่อกลุ่มทฤษฎี 

และองค์ความรู้ทั้งหลายที่เชื่อถือมาตั้งแต่ยุคแห่งความรู้แจ้ง (Enlightenment) ซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่ใน

ปัจจุบัน  

จะเห็นว่า  ค าว่า  Postmodern มีการน ามาใช้ในศาสตร์หลายๆสาขา เช่น สาขาทาง

สังคมศาสตร์ สาขาทางศิลปะ และในแนววิชาการ ซึ่งล้วนมีนัยของการต่อต้าน แนวความคิดแบบเดิม 

คือ การศึกษาเชิงประจักษ์ อันเป็นวิธีการค้นหาความรู้ในยุคสมัยใหม่ที่ก้าวข้ามออกจากโครงครอบ

ของสังคมแบบเดิมที่ให้อ านาจแก่ผู้ที่อยู่ในสังคมส่วนบน 
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อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล (2530: 33-39) ได้สรุปจุดเด่นที่ส าคัญของแนวคิดหลังทันสมัยนิยมไว้

ดังนี้  

    1. การตั้งข้อสงสัยกับเหตุผล ในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการเข้าถึงความจริง ซึ่งแนวคิดหลัง

ทันสมัยนิยม เห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของเหตุผล โดยยุคทันสมัย (Modern) ทฤษฎีทางสังคมตั้งอยู่

บนพื้นฐานการยอมรับของเหตุผล ในฐานะเคร่ืองมือแสวงหาความรู้ เช่น  

                       1.1 เชื่อว่าเหตุผลจะไม่บิดเบือน หรือเข้าไปแทรกแทรงสิ่งที่ถูกศึกษา 

                       1.2  เหตุผลต้องการเพียงค าอธิบาย และท าความเข้าใจต่อสิ่งนั้น เหตุผลจึงไม่เคยถูกตั้ง

ข้อสงสัย หรือตั้งค าถาม ท าให้มองไม่เห็นว่าตัวเหตุผล มีส่วนสร้างสิ่งที่ถูกศึกษาอย่างไร 

                       1.3  เหตุผลเป็นสิ่งโปร่งใส และเป็นกลาง 

                       1.4  เชื่อว่าเหตุผล ท าให้สามารถเข้าถึงความจริงจึงต้องมีเคร่ืองมือ หรือมาตรฐาน เพื่อวัด

ความถูกต้องของความรู้ 

                       1.5 เชื่อว่าความรู้แท้ที่จริงที่ได้มานั้น ต้องมีลักษณะที่เป็นสากล ความถูกต้องของความรู้

นั้น ต้องเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อบริบทของเวลา และสถานที่ใด 

จากเร่ืองความเชื่อในหลักเหตุผลดังกล่าว ท าให้แนวคิดหลังทันสมัยนิยม เสนอให้ย้ายจุด

การศึกษามาตรวจสอบแนวคิดต่างๆ ที่เป็นกรอบพื้นฐานในการมองความจริงโดยเห็นว่า จุดบอดของ

เหตุผลก็คือ เหตุผลไม่อาจเข้าถึงกระบวนการทางสังคมที่ท าให้ตัวเหตุผลเองกลายมา เป็นฐานของ

ความรู้ทั้งหมด เพราะสังคมมนุษย์มีการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เหตุผลมี

ลักษณะแน่นอนตายตัว 

2. การเปลี่ยนแปลงฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษา หรือปัญหาญาณ

วิทยา (Epistemology) ที่ว่าด้วยการเข้าถึงความจริง ในทฤษฎีของยุคโครงสร้างนิยมอ้างอิงปรัชญา

สังคมเกี่ยวกับความจริงสุดท้ายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสังคมเสมอ ในขณะที่แนวคิดหลัง

ทันสมัยนิยม ปฏิเสธ “ความจริง” เหล่านี้ สาเหตุเพราะทฤษฎีโครงสร้างนิยมมักจะผูกติดกับอ านาจ ซึ่ง

หมายถึง อ านาจของผู้ประกาศตนเองเป็นผู้ค้นพบความจริง ที่จะยึดเอามาตรฐานในวัฒนธรรม หรือ

ความเจริญของกลุ่มทางสังคมของผู้ศึกษาเป็นหลัก จึงไม่อาจเข้าถึงการตีความ หรือการให้ความหมาย

แก่ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชนเผ่าอ่ืนที่ตนเองศึกษา เช่น การมองพิธีกรรมของชนกลุ่มน้อย

เป็นเร่ืองไร้สาระ เป็นต้น ในการศึกษาของนักวิจัยที่ผ่านมา นักวิจัยจะอยู่นอกกรอบของบริบทของ

การศึกษา แต่สามารถอธิบาย หรือวิพากษ์ภาพของชุมชนที่ศึกษาในเชิงองค์รวมทั้งหมด (Totality) ได้

อย่างทะลุปรุโปร่ง เป็นการถืออภิสิทธิ์ และอ้างต าแหน่งแห่งที่ของผู้วิจัยที่อยู่เหนือความจริง โดย
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มองข้ามเสียงสะท้อน หรือการตีความของชุมชน ดังนั้นการศึกษาของนักวิจัยที่ผ่านมาจึงถูกตั้งค าถาม

มากมาย เพราะตามแนวการศึกษาของ Postmodern เชื่อว่า ผู้วิจัยไม่สามารถหลุดออกมานอกกรอบของ

วาทกรรม (Discourse) ได้ การวิพากษ์วาทกรรมจึงต้องมาจากพื้นที่ภายในตัววาทกรรม ด้วยเหตุผลนี้จึง

น าไปสู่การพยายามเปลี่ยนแปลงวิธีศึกษา และวิธีเขียนงานแบบใหม่ขึ้น นั่นคือ งานเขียนควรเป็นเวทีที่

เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ศึกษา และผู้ถูกศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความรู้สึก นึกคิด และความมีตัวตนของตน 

เพราะในการเขียนงานแบบเก่านั้น จะเป็นข้อเขียนที่มาจากทัศนะของผู้ศึกษาแต่ฝ่ายเดียว 

3. การเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎียุคใหม่ จะเน้นการวิเคราะห์เชิงองค์รวมทั้งหมด 

(Totality) การมองเห็น และการอ่านสิ่งที่ศึกษาได้ทะลุปรุโปร่งล้วนแต่เป็นภาพมายา ในเมื่อเราไม่อาจ

รับรู้ความจริงที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์หรือวาทกรรมไปได้  ในทฤษฎีจึงไม่ควรมีประโยคที่อ้างถึง

ความจริงที่เป็นจุดเร่ิมต้นพื้นฐาน แต่น่าจะเป็นประโยคที่เป็น “ภาพแทนความจริง” 

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่า การไม่น าเสนอทฤษฎีใดๆ และไม่เสนอทางออกของปัญหา ท า

ให้แนวคิดหลังทันสมัยนิยมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า มีข้ออ่อนในเร่ืองของการไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า

อะไรจริง อะไรเท็จ และจะน าไปสู่ความไร้ระเบียบของสังคมได้ แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นปัญหา

การไม่อาจสร้างทฤษฎีได้นั้น ไม่ใช่ว่าจะหาข้อสรุปที่เป็นสากลไม่ได้เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะท า 

เช่นนั้นได้ และพยายามที่จะไม่น าเสนอทฤษฎีแบบครอบจักรวาลเช่นเดิม แต่จะเปลี่ยนมาเน้น 

การศึกษาเฉพาะกรณี เน้นระดับท้องถิ่น หรือชุมชน โดยเชื่อว่าการศึกษาที่เน้นบริบทจะช่วยท าให้ตอบ

ได้ว่า ทางเลือกแบบไหนเหมาะสมที่สุด ในบริบทแบบไหนและเน้นการหาทางออกแบบมีส่วนร่วมที่

เหมาะสมที่สุดในบริบทเฉพาะ 

การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของความรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้ดังกล่าว มีผลอย่างมากใน

การศึกษาเร่ือง อัตลักษณ์ การนิยามใหม่ของปัจเจกภาพเกิดขึ้น จากการทลายมายาคติเร่ือง ความชอบ

ธรรมของเหตุผลของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) ที่มีลักษณะดึงความเป็น

ศูนย์กลางออกจากปัจเจก ซึ่งเป็นการไม่ให้อภิสิทธิ์แก่ปัจเจก ในฐานะเป็นผู้กระท าการ (Agent) และ

เชื่อว่าปัจเจกไม่สามารถแทนความรู้ที่เป็นสากลได้ แต่ในการนิยามใหม่ของปัจเจกนั้น เห็นว่าปัจเจก

ภาพเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ที่ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และเป็นผลของ

กระบวนการต่อรองเชิงอ านาจในความสัมพันธ์ทางสังคมหลายระดับ ตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึง

ระดับมหภาค  ปัจเจกภาพจึงเป็นเร่ืองของกระบวนการสร้างความหมายทางสังคมให้ เกิดขึ้นกับ         

อัตลักษณ์อย่างหนึ่ง อาจจะเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจกหรือของกลุ่มก็ได้ ความเป็นปัจเจกจึงถูกเน้น      
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ในฐานะที่เป็น “กระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์” มากกว่าแก่นแกนของคุณสมบัติ

บางอย่างที่มีลักษณะตายตัว (Chris Wecdon, 1987 อ้างถึงใน อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล,  2543: 38) 

Richard  Rodriguez  Essay (1997) ได้เสนอว่า อัตลักษณ์นั้น ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม 

ไม่ได้ถูกก าหนดโดยเชื้อชาติเสมอไป ความเป็นคนเอเชียหรือเป็นคนยุโรป ไม่ได้ก าหนดโดยสีผิว 

เพราะในแต่ละเชื้อชาติ หรือเผ่าพันธ์นั้น ไม่ได้มีอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมเดียว แต่จะรวมความ

หลากหลายของวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มีการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์กัน เช่น ในวัฒนธรรมของคน

ขาวอาจจะมีวัฒนธรรมของคนด า ผสมอยู่ และในวัฒนธรรมของคนด า ก็อาจจะมีวัฒนธรรมของคน

ขาวผสมผสานอยู่ด้วยเช่นกัน (นิลวดี พรหมพักพิง, 2547) 

ดังนั้นการศึกษาอัตลักษณ์จึงค่อนข้างจะหลากหลายซับซ้อน และเกี่ยวพันกับระบบสังคม

ในหลายระดับ จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ในแนวคิดของนักคิดหลังทันสมัยนิยม 

พอจะสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตัวเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึ้นจาก

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้ น           

อัตลักษณ์จึงเป็นกระบวนการนิยามความหมายของปัจเจก และกลุ่มทางสังคมที่สามารถลื่นไหล  ไม่คง

รูปเพราะอัตลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์ อัตลักษณ์มีการคาบเกี่ยว

ซ้อนทับกันอยู่ 2 ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้

ผู้วิจัยเน้นในเร่ืองการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ของบุคคลในฐานะที่มุอัลลัฟเป็นสมาชิกคนหนึ่ง

ของชุมชน 

อัตลักษณ์ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ ไม่ผูกติดอยู่กับ

ประวัติศาสตร์ของปัจเจกหรือกลุ่มสังคมนั้นๆ แต่จะเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ นั่นคือ ปัจเจก

หรือกลุ่มคนมีวิธีที่จะเลือกใช้อัตลักษณ์แบบไหน ภายใต้เงื่อนไขแบบใดที่อัตลักษณ์จะเป็นประโยชน์

ต่อเขาก็จะถูกเลือกน ามาใช้ การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ จึงเป็น

กระบวนการนิยามความหมายของมุอัลลัฟ โดยการตอบโต้ ต่อรองเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิใน

ชุมชนที่อยู่อาศัย สิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระบวนการนิยามความหมายนั้นจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ระบบ

คุณค่า และวัฒนธรรม อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม 
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สรุปภาพรวมแนวคิดอัตลักษณ์ 

Kathryn  Woodward  แบ่งอัตลักษณ์เป็นสองระดับ คือ อัตลักษณ์บุคคล และอัตลักษณ์ทาง

สังคม และสังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพี่อน ความ

เป็นสามี-ภรรยา ความเป็นศิษย์-อาจารย์ ในมิตินี้  อัตลักษณ์จึ งเป็นเร่ืองของการใช้สัญลักษณ์ 

(symbolic aspect) ซึ่งCharles Cooley นักคิดสายทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 

Interaction Theory) เชื่อว่าสังคมและปัจเจกบุคคลเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

สังคมเกิดจากการผสมผสานของตัวตนเชิงจิต (Mental Selves) ของหลายๆ คนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเองพัฒนาขึ้นจากปฏิกิริยาของเราต่อความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกี่ยวกับตัวเรา  

Cooley  เรียกตัวตนที่เกิดจากกระบวนการนี้ว่า ตัวตนในกระจกเงา (the Looking Glass 

Self) ซึ่งประกอบด้วยภาพลักษณ์ของเราที่เรามีต่อตนเอง และจินตนาการเกี่ยวกับความคิดของผู้อ่ืนต่อ

ภาพลักษณ์นั้น รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สึกของเราที่มีต่อจินตนาการดังกล่าว ทั้งหมดนี้หลอม

รวมกันก่อเป็นความรู้สึกที่มีต่อตนเอง เช่น ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกต่ าต้อยด้อยค่า  ส่วน George 

Herbert Mead ศึกษาพัฒนาการที่ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตน ที่ก่อร่างสร้างตนจากกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์ โดยชี้ให้เห็นว่ากลไกส าคัญต่อการสร้างตัวตน คือ การเรียนรู้ที่จะสวมบทบาท (Role 

Taking) ของผู้อ่ืน หัวใจส าคัญของการเรียนรู้นี้ คือ ภาษา ซึ่งเป็นช่องทางการถ่ายทอดระบบสัญลักษณ์

และกฏเกณฑ์ร่วมของสังคม ซึ่งเมื่อมองถึงจุดนี้อาจดูราวกับว่าสังคมได้แสดงบทบาทครอบง าและ

สร้างตัวตนของปัจเจกบุคคล  Mead ได้พยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจก โดยเสนอแนวคิดว่าตัวตนนี้

มีสองด้านที่ปะทะสังสรรค์กันอยู่ตลอดเวลา ด้านหนึ่ง คือ “me” ซึ่งเป็นตัวตนที่เกิดจากความเห็นและ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และ “ I ” ซึ่งเป็นตัวตนตามลักษณะเฉพาะของเราเอง โดยทั้ง “me” และ “I” ต่างก็

สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเรา เพียงแต่ me เป็นผลจากการประเมินและซึมซับจากทัศนะของ

ผู้อ่ืน ส่วน I เป็นค าตอบและความพยายามที่จะประสาน me ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ถือเป็นศักยภาพ

ของความคิดสร้างสรรค์ (พีรยุทธ โอรพันธ์, 2551: 17-19) 

Erving Goffman จ าแนกความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลกับอัตลักษณ์ทางสังคม 

โดยนิยามความคิด ความรู้สึกที่ปัจเจกมีต่อตนเองว่า Ego Identity ส่วนภาพของปัจเจกในสายตาของคน

อ่ืนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เขาเรียกว่า Personal Identity ลักษณะความเป็นปัจเจก 

สภาพของบุคคลในทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์มิใช่เป็นภาพความต่อเนื่องเป็นอันหนึ่ง

อันเดียว บางส่วนแยกจากกัน แต่ก็มีบางส่วนที่ซ้อนทับกันของบทบาท เนื่องจากตัวตนของคนเรา 

ประกอบด้วยภาพลักษณ์ของที่มีต่อตนเอง หมายถึง “ I ” หรือ Ego Identity และจินตนาการเกี่ยวกับ
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ความคิดของผู้อ่ืนต่อภาพลักษณ์นั้น หมายถึง  “me”  หรือ Personal  Identity (อภิญญา  เฟื่องฟูสกุล, 

2546: 27) 

ในปัจจุบันการมองภาพของสังคมด้วยกรอบแนวคิดทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ถูกท้า

ทายด้วยกลุ่มความคิดใหม่ คือ แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ซึ่ง มีลักษณะเด่นของแนวคิดคือ 

การตั้งข้อสงสัยกับเหตุผลในฐานะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้เข้าถึงความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงฐานะ

และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ถูกศึกษาด้วยการเข้าถึงความจริง และการเปลี่ยนแปลงฐานะของ

ทฤษฎีที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งครอบง าปัญญาของมนุษย์และควรที่จะปฏิเสธ ลักษณะเด่นดังกล่าวนี้ สร้าง

ผลกระทบต่อการมองปัจเจกสภาพ ในฐานะของอัตลักษณ์ (Identity) เป็นอย่างมาก เนื่องจากการ

วิจารณ์แนวคิดสารัตถะนิยม (Essentialism) ที่พยายามแสวงหาค าตอบสุดท้ายให้แก่ค าถามต่างๆ โดย

เสนอคุณสมบัติบางอย่างที่เป็นพื้นฐานของธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย์ และยืนอยู่บนหลักของ

เหตุผล ท าให้เกิดการไร้ซึ่งสารัตถะอันเป็นสากลของปัจเจกภาพ แทนที่ปัจเจกภาพจะเป็นที่มาของ

ความหมายและประสบการณ์ ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง แนวคิดนี้กลับเห็นว่าแนวคิดปัจเจกสภาพ

ดังกล่าว เป็นเพียงผลกระทบ (Effect) ของชุดวาทกรรมต่างๆ บทบาทของตัวตนแบบต่างๆ ที่วาทกรรม

หยิบยื่นให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  

ดังนั้น สิ่งที่เป็นตัวตนจึงมีอยู่ในเฉพาะสถานการณ์เท่านั้น กล่าวได้ว่าแนวคิดหลังทันสมัย

เชื่อว่า ความเป็นปัจเจกถูกเน้นในฐานะที่เป็นกระบวนการทางสังคมของการสร้างอัตลักษณ์ มากกว่าที่

จะเป็นแก่นแกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มีลักษณะตายตัวจะเห็นได้ว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

เชื่อว่าตัวตน (Self) มีทั้งแบบที่เกิดจากความเห็นและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และแบบที่เป็นตัวตนจริงแท้

ของเรา ถือเป็นเงาสะท้อนปัจเจกสภาพที่มีขนาดเล็ก ที่อยู่เบื้องหลังสภาพของปัจเจกบุคคลที่ปรากฏอยู่

เบื้องหน้าในฐานะอัตลักษณ์ที่ปรากฏตัวและแสดงตนต่อสาธารณะของปัจเจกบุคคล ส่วนแนวคิดหลัง

สมัยใหม่ เชื่อว่าอัตลักษณ์ มีความไหลเลื่อนมากกว่าที่จะเป็นผลผลิตส าเร็จรูปจากวาทกรรม และไม่

สามารถซ้อนทับกับปัจเจกสภาพได้อย่างสนิทแน่น   ปัจเจกสภาพทั้งสองแนว คือ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์

เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) และแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern) มีความแตกต่าง

กันในประเด็นของแนวคิดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะประเด็นความต้องการองค์ประธาน (Subject) ของ

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขณะที่แนวคิดหลังสมัยใหม่ไม่ให้ความส าคัญกับองค์ประธาน และ

ความเชื่อที่ว่าปัจเจกสภาพเป็นที่มาของความหมายและประสบการณ์ และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

ล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากผลกระทบของชุดวาทกรรมต่างๆ  

 

DPU



42 

2.2  แนวคิดศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของชาวมุสลิม 
       2.2.1  ความเชื่อ ทัศนคติ และความศรัทธา 

ค าว่า “ความเชื่อ” พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530)  ให้ความหมายของความเชื่อ 

ว่าหมายถึง เห็นตามด้วย มั่นใจ ไว้ใจ 

Rokeach (1972) ได้กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะของความถูก -ผิด 

จริง-เท็จ ด-ีไม่ดี  ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการกระท าและก่อให้เกิดความต้องการหรือไม่ต้องการ ความเชื่อ

ตามแนวคิดของเขามี 3 ชนิด และความเชื่อในข้อ 2 นั้น มีความรู้สึกหรือการประเมินค่ารวมอยู่ด้วย

ชัดเจน ดังนี ้

1. ความเชื่อตามสภาพของสิ่งที่มีอยู่ (descriptive beliefs หรือ existential beliefs) เป็นความ

เชือ่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ ในแง่ความถูก-ผิด จริง-เท็จ  ตัวอย่าง ฉันเชื่อว่าโลกกลม 

2. ความเชื่อเชิงประเมินค่า (evaluative beliefs) หมายถึง ความเชื่อที่มีการประเมินเป็น
พื้นฐานแฝงอยู่ เช่น คนจีนขยัน คนไทยใจดี 

3. ความเชื่อตามบทบัญญัติ กฎเกณฑ์ ระเบียบ วินัยที่สังคมก าหนดไว้ (prescriptive beliefs) 
เช่น ความเชื่อตามหลักศาสนา ตัวอย่าง คนกินไม่บาปคนฆ่าบาป หรือกฏเกณฑ์และระเบียบของสังคม 
เช่น เด็กควรเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ดังนี้เป็นต้น 

สุชา จันทร์เอม (2524) กล่าวว่า ความเชื่อ เป็นการยอมรับเกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งถือว่า

เป็นความจริง เช่น เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา ลัทธิ ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ความเชื่อเป็นสิ่งที่หักห้ามได้ยาก 

และมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก คนเราจะท าสิ่งใดลงไปตามความเชื่อและความคิดเห็นของตนเป็นส่วน

ใหญ ่

อุทัย หิรัญโต (2526)  ให้ความหมายของความเชื่อ (Belief) ว่าหมายถึง การยอมรับข้อเสนอ 

(Statement) อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง การยอมรับเช่นนี้ อาจจะเกิดจากสติปัญญา เหตุผลหรือ

ความศรัทธาโดยถูกต้อง ความเชื่ออาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง เช่น การพบเห็นด้วยตนเอง การ

พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และการเชื่ออย่างงมงาย 

ธวัช ปุณโณทก (2528) กล่าวว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตส านึกของ

มนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์หรือสังคม แม้ว่าพลังอ านาจเหนือ

ธรรมชาติเหล่านี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับและให้ความย า

เกรง 
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มณี พะยอมยงค์ (2529) เสนอไว้ว่า ความเชื่อของมนุษย์เกิดจากสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์ 

เช่น อ านาจดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถรู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร จึง

เกิดความรู้สึกยอมรับ และเชื่อถือในอ านาจของสิ่งเหล่านั้น บางคร้ังก็วิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งที่

ตนเชื่อถือ 

ทัศนีย์ ทานตวณิช (2533) ได้ให้ความเห็นว่า ความเชื่อหมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึด

มั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตาม ว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง การยอมรับหรือ

การยึดมั่นนี้อาจมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงก็ได้ 

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531) ความเชื่อ คือ กระบวนการความคิดที่เชื่อถือ (Trust) ต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่งอย่างฝังแน่น ความเชื่อมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทัศนคติ มีผู้ให้ความเห็นว่าการแยก

ทัศนคติและความเชื่อออกจากกันเป็นเพียงการให้เชื่อในสิ่งที่เหมือน ๆ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์

มากกว่า อย่างไรก็ตามในที่นี้แยกความเชื่อและทัศนคติออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ว่า

ความเชื่อและทัศนคติส่วนตกแต่งอัตตมโนทัศน์อย่างไร 

Myers and Myers (1992) กล่าวว่า ความเชื่อเป็นการแสดงถึงวิถีทางในการมองสิ่งต่างๆ 

รอบๆ ตัว ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้ว คือ ถูก กับ ผิด หรือ ใช่ กับ ไม่ใช่ และการแสดงออก

ถึงที่บุคคลเห็นด้วย และยอมรับว่าเป็นความจริง 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2537)  ความเชื่อ (Belief) เป็นความสัมพันธ์ (Relationship) ที่เรา

มองระหว่างเหตกุารณ์ สิ่งของ ผู้คน หรือลักษณะหนึ่งลักษณะใดของสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์เช่นนี้ 

เรากล่าวว่าเรามีความเชื่อในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ความเชื่อส่วนใหญ่เป็นผลผลิตเกิดจากประสบการณ์ของ

เราโดยตรง และเร่ิมสร้างสมมาตั้งแต่แรกเด็ก นั้นคือเราเกิดความเชื่อเพราะเราใช้ หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัส  

ความเชื่อที่เป็นรากฐานฝังลึกในจิตใจมนุษย์เป็นความเชื่อที่เราเชื่อในผัสสะของตนเอง 

ความหมายของ ความเชื่อตามมีผู้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับ

ข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นจริง เป็นการแสดงถึงวิถีทางในการมองสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่ีแต่ละบุคคล

เห็นด้วยและยอมรับว่าเป็นความจริง เป็นความรู้สึก ความคิดท่ีบุคคลยอมรับในข้อเท็จจริง  หรือ

ข้อสรุปท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับบุคคล  สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้เกิดการกระท าและก่อให้เกิด

ความต้องการหรือไม่ต้องการ ความเชื่อเป็นสิ่งท่ีหักห้ามได้ยากและมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก คนเราจะ

ท าสิ่งใดลงไปตามความเชื่อและความคิดเห็นของตนเป็นส่วนใหญ่ ความเชื่ออาจเกิดได้จากสาเหตุ

หลายอย่าง เช่น การพบเห็นด้วยตนเอง การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่ง
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ใดสิ่งหนึ่งท้ังท่ีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริงอาจมีหลักฐานท่ีจะพิสูจน์ให้เห็น

จริงได้หรือไม่มีก็ได้ แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งให้การยอมรับและให้ความย าเกรง เป็นท้ังแนวทางในทาง

ตัดสินใจเชื่อปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติสิ่งใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคล และมีการปฏิบัติ

สืบต่อกันมาจนเปน็วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์  ท่ียอมรับและนับถืออาจเป็นความคิดท่ีเป็นสากล

หรือเป็นท่ียอมรับบางกลุ่มหรือเป็นความจริงท้ังหลายท่ีอยู่รอบตัวเรา เช่น เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา 

ความเชื่อในพระเจ้า ลัทธิ วิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจงรักภักดี เป็นการแสดงถึงความต้องการท่ีจะหา

สิ่งมาบ ารุงจิตใจ ความเชื่อจึงเป็นสิ่งท่ีก าหนดทัศนคติของบุคคล  

ค าว่า “ทัศนคติ” (Attitude) ตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539) ให้

ความหมายไว้ว่า เป็นค าสมาสระหว่างค าว่า “ทัศน” ซึ่งแปลว่า ความเห็น กับว่าว่า “คติ” ซึ่งแปลว่า 

แบบอย่างหรือลักษณะ เมื่อรวมกันเข้า “ทัศนคติ” จึงแปลว่า ลักษณะของความเห็นซึ่งหมายถึง

ความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

Allport (1935)  ทัศนคติเป็นสภาวะความพร้อมทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ สภาวะ

ความพร้อมนี้จะเป็นตัวก าหนดทิศทาง หรือเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนอง ของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ 

หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

Good (1947) ให้ความหมายว่า ทัศนคติคือการตอบสนองที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลการ

ตอบสนองนี้เป็นการตอบสนองทางสังคมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากมีพลังผลักดัน  

Rosenberg (1956) ให้ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติว่า ทัศนคติคือการตอบสนองด้าน

ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสรรพสิ่งต่างๆ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกี่ยวพันกับความคิดและความเข้าใจของ

บุคคลนั้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

Freeman Garsmith and Sears (1960) ให้ความหมายว่า ทัศนคติ เป็นสภาวะทางจิตและ

ประสาทที่เกี่ยวกับความพร้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์เป็นตัวน าหรือมีอิทธิพลเหนือการ

ตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อวัตถุและประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

Hillgard (1962)  ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงออกใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต่อแนวคิดหรือสภาพการณ์ใดๆ ในทางเข้าหาหรือหนีออกข้าง และเป็นความ

พร้อมที่จะตอบสนองในทางเอนเอียงไปในลักษณะเดิม เพื่อได้พบพานกับสิ่งที่ได้กล่าวนั้นอีก 
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Newcomb (1964) กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ ซึ่งมีอยู่เฉพาะในบุคคลนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม 

แสดงออกในพฤติกรรมซึ่งเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คือลักษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึ่งท าให้บุคคลอ่ืนเกิด

ความพอใจ รักใคร่ อยากใกล้ชิดสิ่งนั้น ๆ หรืออีกลักษณะหนึ่งที่แสดงออกในรูปความไม่พอใจ เกลียด

ชัง ไม่อยากเข้าใกล้สิ่งนั้น 

Thurstone (1967) ให้ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็นระดับความมากน้อย 

ของความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Phychological Object) ซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็

ได้เช่น สิ่งของ บุคคล บทความ องค์การ ความคิด ฯลฯ และความรู้สึกเหล่านี้ ผู้รู้สึกสามารถบอกความ

แตกต่างได้ว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ (2531) ทัศนคติ เปรียบเสมือนระบบกลไกเพื่อสนับสนุนค่านิยมต่างๆ 

ที่บุคคลมี ตัวอย่าง เช่น หากคนคนหนึ่งมีค่านิยมทางวัตถุมากย่อมมีทัศนคติต่ออาชีพครูในทางไม่ดี 

เช่น อาจกล่าวว่าอาชีพครูเป็นอาชีพแย่ที่สุด เพราะเงินเดือนน้อย หากคนหนึ่งมีค่านิยมทางศาสนาสูง 

เมื่อมีการเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งมีแนวคิดเคร่งครัดทางศาสนาเช่นเดียวกับตนมาก 

เขาก็ย่อมเลือกผู้สมัครคนน้ัน 

ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม (2544)  ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ความรู้สึกดังกล่าวอาจจะเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ สภาพการณ์ เหตุการณ์  เป็นต้น เมื่อเกิดความรู้สึก

บุคคลนั้นจะมีการเตรียมพร้อมเพื่อมีปฏิกิริยาตอบโต้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตามความรู้สึกของ

ตนเอง 

East (1997)  ให้ความหมาย “ทัศนคติว่า” ว่า เป็นการตอบสนองเชิงประเมินต่อสังคม ซึ่ง

สอดคล้องกับแบรอน (Barron, 1977) ที่ว่า ทัศนคติ คือการแสดงออกทางกระบวนการรู้ – การคิด 

(Cognitive representation) ซึ่งสรุปจากการประเมินของบุคคลต่อวัตถุทางทัศนคติอาจจะเป็นต่อตนเอง 

บุคคลอ่ืน หรือต่อกลุ่มชนและการกระท า หรือต่อเหตุการณ์ ฯลฯ    

สรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึก

ส่วนตัวท่ีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เป็นความคิดเห็นซึ่งมี

อารมณ์เป็นส่วนประกอบพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคล  เป็นเร่ือง

เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น และความรู้หรือความจริง รวมท้ังความรู้สึกของ

บุคคลที่ประเมินค่าออกมาท้ังในทางบวกและทางลบ มีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นท าให้

บุคคลพร้อมท่ีจะแสดงออกตอบโต้ต่อสิ่งต่าง ๆ หรือเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนอง ของบุคคลต่อ
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สิ่งต่าง ๆ หรือสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้เมื่อรับรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีเหมาะสมกับเร่ือง

นั้น ๆ อาศัยประสบการณ์เป็นตัวน าหรือมีอิทธิพลเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อวัตถุและ

ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน พร้อมท่ีจะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอาจเป็นไป

ได้ในทางเข้าไปหาหรือถอยหนี ทัศนคติจึงเป็นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความศรัทธาของ

แต่ละบุคคล 

ค าว่า “ความศรัทธา” มีผู้ให้ความหมายที่น่าสนใจไว้ ดังนี้ 

พระธรรมโกศาจารย์ (2536)  ได้ให้ความหมายของศรัทธา แปลว่า ความเชื่อที่เป็นเร่ืองทาง

ฝ่ายจิต มีความเชื่อด้วยก าลังของจิต แม้ไม่เนื่องด้วยวัตถุ เช่น เคร่ืองราง เป็นต้น นั้นก็เนื่องมาจาก

ความรู้ในขั้นพื้นฐาน เข้าใจสิ่งนั้นดีจนมีศรัทธา ศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อเร่ืองกรรม เชื่อค าสอนของ

พระพุทธเจ้าเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อการที่ผู้ท าจะได้รับผลของกรรม แล้วก็

เชื่อเร่ืองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ศรัทธาระบุไปในลักษณะอย่างนี้ ถ้าเรามีศรัทธา มันก็มีก าลังทาง

จิตขึ้นมา ดังนั้นจะต้องไปช าระสะสางดูให้ดีว่าเราบกพร่องอะไรบ้าง หรือมันก าลังไขว้เขวปนเป ไม่

เป็นระเบียบอย่างไรบ้าง ไปตรวจสอบดูให้ดี    

แสง จันทร์งาม (2542) ได้กล่าวไว้ว่า “ศรัทธา คือ ความเชื่อในบุคคล หรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ว่าเป็นจริงตามนั้น” 

พระธรรมปิฎก (2541) ได้กล่าวไว้ว่า “ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความซาบซึ้ง ไม่ใช่ความรู้ แต่

อาจเป็นทางเชื่อมต่อน าไปสู่ความรู้ได้ เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของผู้อ่ืนฝากความ

ไว้วางใจในปัญญาของผู้อ่ืน ยอมพึ่งและอาศัยความรู้ผู้อ่ืน หรือแหล่งแห่งความรู้นั้นเป็นเคร่ืองชี้น าแก่

ตน ถ้าผู้มีศรัทธารู้จักคิด รู้จักใช้ปัญญาของตนเป็นทุนประกอบไปด้วยศรัทธานั้นก็สามารถน าไปสู่

ความเจริญปัญญาและการรู้ความจริงได้ เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้อ่ืนนั้นหรือแหล่งความรู้นี้มีความรู้

แท้จริง และมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะให้รู้จักใช้ปัญญา แต่ถ้าเชื่ออย่างงมงาย คือไม่รู้จักคิด ไม่ใช้ปัญญา

ของตนเลยและผู้อ่ืนหรือแหล่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริง ทั้งไม่มีกัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะ หรือมี

บาปมิตร ผลอาจกลับตรงกันข้ามน าไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้น  

อับบาส  สาดและ  อาจารย์สอนศาสนาอิสลามในอ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ให้ความหมายของค าว่า ศรัทธา หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างใตร่ตรอง

ด้วยเหตุและผล แสดงออกด้วยการปฏิบัติตามความเชื่อนั้น การที่มุสลิมมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว

คือ อัลลอฮฺ(ซบ.) และเชื่อว่าพระองค์คือผู้สร้างโลกและสร้างทุกสิ่งในโลกใบนี้  มุสลิมทุกคนจึงต้อง
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ปฏิบัตติามหลักการของศาสนาอิสลาม หรือกล่าวได้ว่ามุสลิมต้องเชื่อและปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ใช้ 

และไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ห้าม ผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทน ผู้ที่

ละเมิดก็จะได้นรกเป็นสิ่งตอบแทน เช่น การที่ศาสนาอิสลามห้ามการกินดอกเบี้ย เพราะจะได้รับการ

ลงโทษในนรก มุสลิมจึงหลีกเลี่ยงทุกๆ ธุรกรรมที่มีดอกเบี้ย (สัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2552)  

ดังนั้นสรุปได้ว่า ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อ ความซาบซึ้ง ความเห็นตามด้วยอย่างมั่นใจ

และให้ความไว้ใจ ศรัทธา ไม่ใช่ความรู้แต่อาจเป็นทางเชื่อมต่อน าไปสู่ความรู้ได้ เพราะศรัทธามีลักษณะ

เป็นการยอมรับความรู้ ความไว้วางใจในปัญญาหรือความรู้ของผู้อื่น ยอมพึ่งและอาศัยความรู้ผู้อื่นเป็น

เคร่ืองชี้น าแก่ตนน าไปสู่ความเจริญได้เมื่อผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นี้มีความรู้แท้จริง ถ้าผู้อื่นหรือ

แหล่งความรู้น้ันไม่มีความรู้จริง ผลอาจกลับตรงกันข้ามน าไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งข้ึน  

จากแนวคิดเกี่ยวกับ ความเชื่อ ทัศนคติ และ ความศรัทธา พิจารณาได้ว่าเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิตของมนุษย์ เมื่อมนุษย์เกิดความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็

จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น เมื่อทัศนคติที่ดีนั้นได้รับการตอบสนองจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งที่มนุษย์ให้ความเชื่อถือแล้ว ก็จะน าไปสู่ความศรัทธาฝังลึกในจิตใต้ส านึก สื่อสารออกมาเป็น

พฤติกรรม ทั้งด้วย กาย วาจา และ จิตใจให้ผู้อื่นได้รับรู้  ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาพที่ 2.3  แสดงความสัมพันธ์ของ ความเชื่อ ทัศนคติ ความศรัทธา 
 
 
 

ความเชื่อ 

ทัศนคต ิ
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มนุษย ์

ความศรัทธา 

วิถีชีวิต 
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ความเชื่อพื้นฐานของมุสลิม คือ เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรนามว่า อัลลอฮฺ(ซบ.) 
มุสลิม คือผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจต่อความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺ
(ซบ.) พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกและจักรวาล พระองค์คือผู้สร้างมนุษย์ สรรพสัตว์ ท้องฟ้า และ
แผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดิน ไม่มีผู้ใดมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับการสร้างของ
พระองค์ อัลลอฮฺ(ซบ.)  คือผู้บริบาลโลกและจักรวาลให้ด าเนินไปตามระบบที่พระองค์ทรงวางไว้  และ
พระองค์เป็นผู้ก าหนดธรรมนูญสูงสุดในการด าเนินชีวิต นอกจากศรัทธาเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
แล้ว  คนมุสลิมต้องเชื่อมั่นต่อความเป็นศาสดาของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ความเชื่อสอง
ประการนี้เป็นสาระของบทปฏิญาณตนของผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม   ซึ่งตามหลักการของ
ศาสนาอิสลามมิได้แยกวัตถุและจิตใจออกจากกัน อิสลามถือว่าชีวิตเป็นเอกภาพค าสอนของอิสลาม
ประกาศขึ้นมาเพื่อท าให้ชีวิตมนุษย์มีความสมบูรณ์  

อิสลามเชื่อโดยหลักการว่า การยกระดับจิตใจนั้นสามารถกระท าให้ส าเร็จได้โดยการอยู่ใน
กรอบธรรมของชีวิต จุดมุ่งหมายของอิสลามอยู่ที่การขัดเกลาและการยกระดับจิตใจให้สูงส่ง สร้างดุลย
ภาพให้แก่ชีวิตโดยการชี้ทางตรงให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตาม เพื่อไปสู่ความสันติสุขทั้งด้านการขัดเกลาจิต
วิญญาณ การด ารงสันติภาพระหว่างมนุษย์ และการด าเนินไปสู่การเป็นมนุษย์ผู้สมบูรณ์  ความเชื่อได้
ถูกขนานนามว่า “รากศรัทธาของศาสนา” ส่วนการปฏิบัติตนในศาสนาเรียกว่า “สาขา” ของศาสนา 
ถ้อยค าทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่าง ความเชื่อ และ การปฏิบัติ  จาก
ทรรศนะของอิสลามถือว่า ต้นไม้ไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้ถ้าปราศจาก ราก ดังนั้น จึงไม่มีการภักดีใดๆ ที่
จะด ารงอยู่ได้โดยปราศจากความเชื่อศรัทธา ขณะเดียวกันไม่มีพรรณไม้ใดๆ ที่จะก าเนิดผลไม้ได้โดย
ปราศจากกิ่งก้านอันเป็น สาขา ของต้นไม้ ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อศรัทธาจึงไม่มีความหมายอันใด ถ้า
ปราศจากการปฏิบัติ และการประกอบกรรมดี ศาสนาอิสลามจึงวางอยู่บนหลักค าสอนส าคัญ 3 
ประการ ดังนี ้ความศรัทธา การปฏิบัติ และ จริยธรรม 

ความศรัทธาต่อค าสอนของศาสนา เป็นเกราะก าบังที่แข็งแรงและดีที่สุด จะไม่ท าให้ชีวิต
ผันแปรไปสู่ความตกต่ าและล้มเหลว การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) พระผู้เป็นเจ้า จะไม่ท าให้ชีวิตพบ
กับความระส่ าระสายจนท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองตกต่ าและมีชีวิตที่น่ารังเกียจ  คนที่มีศรัทธาจะ
ตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตของเขาได้พันธนาการเข้ากับอ านาจสูงสุดของพระผู้ทรงสร้างโลกและมวล
สรรพสิ่งทั้งหลาย ในทุกสถานภาพเขาจะร าลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าเสมอ และมอบหมายตนเองให้อยู่ภายใต้
การคุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา เขาเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและมีสมาธิเสมอ   

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาอย่างประเสริฐที่สุด ฉะนั้น จะเป็นไปได้
อย่างไรที่พระองค์จะปล่อยให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่ตามล าพัง  หรือปล่อยให้สังคมมนุษย์ด าเนินไปตาม
ยถากรรมของตัวเองที่เต็มไปด้วยภยันตรายต่างๆ ซึ่งในที่สุดแล้วชีวิตของพวกเขาก็จะประสบกับความ
หายนะ และความล้มเหลว เป็นความสงสัยที่อยู่ในใจมาตลอดว่า มนุษย์จะด าเนินชีวิตของพวกเขา
อย่างไร   พระองค์ทรงขจัดความสงสัยเหล่านั้นด้วยการประทานกฎการปฏิบัติต่างๆ ผ่านท่านศาสดา 
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(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ผู้ปราศจากความผิด ให้มาสอนและแนะน ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ กฎเกณฑ์
เหล่านี้เป็นครรลองส าหรับการด าเนินชีวิต เป็นสาเหตุท าให้มนุษย์พบกับความสมบูรณ์อย่างแท้จริง 
มนุษย์อาจมองไม่เห็นมรรคผล หรือได้รับประโยชน์อย่างสมบูรณ์จากคุณงามความดี  พวกเขาไม่อาจ
มองเห็นผลรางวัลหรือการลงโทษของตนเอง จากจุดนี้ท าให้เข้าใจได้ทันทีว่าต้องมีสถานที่อ่ืนอีก อัน
เป็นสถานที่ตรวจสอบการกระท าของมนุษย์อย่างละเอียดด้วยความยุติธรรม  ถ้าเป็นคุณงามความดี
มนุษย์จะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน แต่ถ้าเป็นความชั่วก็จะถูกลงโทษไปตามผลกรรมนั้น ศาสนา
ได้เชิญชวนมนุษย์ไปสู่หลักการศรัทธา และความเชื่ออันสัจจริง  พร้อมทั้งพยายามผลักดันมนุษย์ให้
หลุดพ้นจากความโง่เขลาเบาปัญญา (สืบค้น 10 มกราคม 2552, จากhttp://www.al-shia.org/html/thi/  
kids/religion/1/004.htm) 

วิถีชีวิตมุสลิมตามหลักการศาสนาอิสลาม จึงเป็นการด าเนินวิถีชีวิตอีกแนวทางหนึ่ง ที่กล้า

ท้าทาย  กล้าเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นวิถีชีวิตที่ครอบคลุม

ทุกมิติของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ  คุณธรรม จริยธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การ

ปกครอง ฯลฯ   เป็นแนวทางหรือวิถีชีวิตที่สมดุล เช่น ความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ   ความสมดุล

ระหว่างโลกนี้และโลกหน้า การเผชิญหน้ากับลัทธิหรือแนวคิดโลกาภิวัตน์คือปัญหาที่ใหญ่มากส าหรับ

มวลมุสลิมทั้งหลายที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหาข้อนี้ซึ่งอาจจะมีหลายค าตอบ หลายมิติ หลายมุมมอง ที่

เป็นเช่นนี้เพราะมุสลิมยังขาดองค์ความรู้  และมีความเข้าใจอิสลามที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเข้าใจอิสลามที่

ไม่ครอบคลุม  ไม่รอบด้าน หรือพูดได้ว่า ปัญญาชนมุสลิมส่วนหนึ่งเข้าใจอิสลามในด้านความ

เชื่อถือ และด้านพิธีกรรมในเชิงลึก แต่ขาดความเข้าใจอิสลามในแง่ของอุดมการณ์ หรืออิสลามที่เป็น

วิถีชีวิต ในขณะที่มุสลิมอีกบางส่วนมีความเข้าใจอิสลามในเชิงกว้าง   เข้าใจว่าอิสลามคือระบอบแห่ง

การด ารงชีวิต  หรือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตแต่ขาดความเข้าใจเชิงลึกในด้านความเชื่อมั่น 

การศึกษาเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้  (ชากีรีน สุมาลี  อ้างถึงใน  http://gotoknow.org/ 

blog/shakirin/ 154185  สืบค้น 2 เมษายน 2552)  

ชาวไทยมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืนๆ เพราะต้องยึดมั่น ตั้งมั่นอยู่

ในหลักการของศาสนาอิสลาม  มีวิถีชีวิตที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแบบแผนที่บัญญัติ

ไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน  และตามแบบฉบับการด าเนินวิถีชีวิตของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่

ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง มุสลิมทั้งหลายรวมทั้งชาวไทยมุสลิมจึงมีวิถีชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนหลักการ

อิสลาม  ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานข้อบังคับที่ผู้ถือก าเนิดเป็นมุสลิมทุกคนและผู้เข้ารับอิสลามเป็นมุสลิม

ใหม่ต้องศึกษาเรียนรู้  และประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบแผนในวิถีชีวิตประจ าวัน วิถีชีวิตของมุสลิม  

ประกอบด้วยหลักใหญ่ 3 ประการ คือ หลักศรัทธา  หลักปฏิบัติ  และหลักคุณธรรมจริยธรรม การเป็นผู้
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มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนอยู่บนหลักการอันดีงามของศาสนาอิสลามจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญ

อย่างยิ่งในยุคสังคมโลกาภิวัตน์ คุณธรรมจริยธรรมจะเป็นภูมิคุ้มกันปกป้องจากกระแสอิทธิพลของ

วัฒนธรรมต่างๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทท าให้วิถีชีวิตมุสลิมเบี่ยงเบนไปจากหลักการของศาสนาอิสลาม 

ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินแล้วจะไม่พบว่ากระแสสังคมโลกาภิวัตน์จะมีบทบาทและผลกระทบต่อวิถี

ชีวิตชาวไทยมุสลิม ท าให้เกิดความอ่อนแอ ไม่แน่นแฟ้น มั่นคงในหลักการของศาสนาอิสลาม แต่ถ้า

พิจารณาอย่างพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดจะพบและมองเห็นได้หลากหลายปัญหา ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การเมือง สังคม ศีลธรรม วัฒนธรรม ล้วนมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาว

ไทยมุสลิมทุกด้าน จากการสื่อสารและการรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ ผู้นับถือศาสนาอิสลาม   มีวัฒนธรรมหรือ

วิถีการด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง  มีพื้นฐานทางสังคมแตกต่างไปจากชาวไทยทั่วไป  เน่ืองจากยึดถือค า

สอนของศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต ดังนี ้

วิถีชีวิตด้านสังคม ศาสนาอิสลามได้วางรากฐานการพัฒนาสังคมด้วยการสร้างความรัก 

ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์ ลบล้างความรู้สึกความเป็นศัตรูต่อกัน ให้ถือว่า

บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นพี่น้องกัน จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา 

เผ่าพันธุ์ และสีผิวจากอุดมการณ์ดังกล่าวได้สร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชาติมุสลิม 

มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ในการแผ่ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก  ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) ได้กล่าวไว้ว่า  “จงเมตตาปรานีแก่สัตว์โลกบนหน้าแผ่นดินแล้ว พระเจ้าเบื้องบนจะปรานีท่าน” 

อิสลามห้ามการกระท าทุกอย่างที่จะสร้างความแตกแยก สามัคคี ห้ามมีการติฉินนินทาต่อกัน ห้าม

ไม่ให้สอดแทรกและสอดรู้สอดเห็นในเร่ือง ส่วนตัวผู้อ่ืน อันจะเป็นชนวนแห่งการบาดหมางน้ าใจกัน 

ดังนั้นสังคมมุสลิมจึงเป็นสังคมที่มีแต่ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ศาสนาอิสลามได้วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไว้อย่างรัดกุม โดย

ส่งเสริมให้มีการเพิ่มก าลังการผลิตและเพิ่มพูนรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ ให้ทุก

คนท างานอย่างจริงจัง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ ในอิสลามไม่เคยมีค าสอนใดๆ  ที่จะท าให้

คนเป็นคนจน และเป็นคนขี้เกียจและให้รักษาเวลาอย่างเคร่งครัดและได้ปิดประตูทุกด้านที่น าคนไปสู่

การล้มละลาย และอบายมุขทุกชนิด เช่น การพนัน ธุรกิจดอกเบี้ย ธุรกิจเงินแชร์ หรือเงินนอกระบบ แต่

อิสลามส่งเสริมการพาณิชย์ เพราะการค้าขายเป็นอาชีพสุจริตที่จะน ามาซึ่งความร่ ารวยและให้รักษา

ระเบียบการค้าที่ถูกต้อง มีความซื่อตรงยุติธรรมในการต้ังราคา การชั่งตวงวัด สินค้าไม่เอาเปรียบต่อกัน 

ให้กระจายธุรกิจการค้าไปสู่มวลชน ไม่ถือโอกาสทางธุรกิจการค้าอุปโภค-บริโภค โดยกลุ่มบุคคลกลุ่ม
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เดียวจะต้องให้ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน แต่อิสลามก็ไม่เห็นด้วยกับ

เศรษฐกิจระบบคอมมิวนิสต์ (ระบบคอมมิวนิสต์เกิดทีหลังระบบเศรษฐกิจอิสลาม) อิสลามพยายามลด

ช่องว่างคนร่ ารวยกับคนยากจน ด้วยการบังคับให้คนร่ ารวยจะต้องแบ่งทรัพย์สินส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเฉลี่ย

ช่วยเหลือคนจน ซึ่งเรียกว่า “ซะกาต” 

วิถีชีวิตด้านคุณภาพชีวิต ศาสนาอิสลามเน้นให้มุสลิมแสวงหาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้ง

ความรู้ด้านศาสนาและอาชีพ อิสลามเน้นให้มุสลิมท างานเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ให้เป็นอาชีพสุจริต

เท่านั้น อิสลามเน้นให้มุสลิมมีร่างกายแข็งแรงจะละเว้นสิ่งเสพติดให้โทษต่อร่างกาย ทุกชีวิตห้ามกิน

สัตว์ที่ตายเอง ที่ส าคัญที่สุดหลักศาสนาอิสลามเน้นความยุติธรรม  แนวทางในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ ที่อิสลามได้วางแนวปฏิบัติแก่มุสลิม เช่น การเกิด การโกนผมไฟ การตั้งชื่อบุตร 

การเชือดสัตว์เพื่อเป็นอาหาร การเข้าสุนัต (ขลิปอวัยวะเพศชาย)  การศึกษาศาสนา   การแต่งงาน        

(นิกะฮฺ)  การทักทาย การให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้น าศาสนา การแต่งกาย  อาหาร เคร่ืองดื่ม  การ

รักษาสุขภาพอนามัยตามแนวทางศาสนา การรักษาความสะอาดร่างกาย  การโภชนาการ การพักผ่อน  

การรักษาสุขภาพ การรักษาโรค  รวมถึง การเสียชีวิต เป็นต้น  

     2.2.2  หลักการของศาสนาอิสลาม 

อิสลาม แปลว่า “สันติ” ผู้นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่า มุสลิม แปลว่า “ผู้ใฝ่สันติ” หมายถึง 

“ผู้นอบน้อม ถ่อมตนยังพระประสงค์ของอัลลอฮฺ (ซบ.)” 

 “อิสลาม” เป็นชื่อของศาสนาหรือระบบการด าเนินชีวิต ที่มีการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 

พระนามว่า “อัลลอฮฺ(ซบ.) อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺ(ซบ.) (พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษยชาติ 

ตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกโดยผ่านศาสดา (นบี) หรือ รอซูลซึ่งเป็นมนุษย์) ให้เผยแผ่ค าสอนของพระองค์แก่

มนุษย์แต่ละยุคแต่ละสมัย ตามสภาพและวิวัฒนาการของสังคมในยุคหรือสมัยนั้นๆ และอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ได้ทรงให้ค าสอนของพระองค์ครบครัน เป็นระบอบการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดในสมัยของท่าน

ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  (เมื่อมุสลิมเอ่ยชื่อท่านนบีมุฮัมมัด จะต้องตามด้วยค าขอพรเป็นภาษา

อาหรับว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” แปลว่า ขอความจ าเริญและความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน 

ในหนังสือทั่วไปที่เขียนโดยนักวิชาการมุสลิมมักจะใช้ค าย่อหรืออยู่ในวงเล็บว่า “ศ็อลฯ” หรือ “ซ.ล.”) 

ซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้าย (ซึ่งต่อไปจะไม่มีศาสดาอีก) เมื่อประมาณ 1,400 กว่าปี (ค.ศ.610 หรือ พ.ศ. 

1153) ล่วงมาแล้ว ณ ดินแดนซึ่งเป็นประเทศซาอุดิอาระเบียในปัจจุบัน 
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การีม  อับดุลเลาะห์ (2521) และ ในหนังสือ สู่ความส าเร็จโดยโครงการพัฒนาบัณฑิตอุดม

คติไทย ทบวงมหาวิทยาลัย (2543) ได้กล่าวเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

หลักศรัทธา  มีอยู่ด้วยกัน 6 ประการ (จะละเว้นข้อใดข้อหน่ึงมิได้) ประกอบด้วย 

1. ศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.)   คือศรัทธาว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียว ยอมรับว่าไม่มี

สิ่งอืน่ใดเป็นพระเจ้า  นอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) พระเจ้าในอิสลามมีองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีต้นก าเนิด  คือมี

มาตั้งแต่ดั้งเดิม  ไม่ตาย  ทรงอยู่เป็นนิจกาลไม่ขึ้นต่อกาลและสถานที่ ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบกับ

พระองค์ได้  พระองค์ทรงอยู่นอกเหนือการจินตนาการของมนุษย์  เรารู้จักพระองค์ได้ก็โดยอาศัยจาก

ร่องรอยของสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้  เช่น เราเห็นรอยเท้าเสือในป่า  แน่นอน ในป่าต้องมีเสือ  และ

ในท านองเดียวกัน  เราเห็นสรรพสิ่งต่างๆ บนโลกนี้  เราจะไม่เชื่อหรือว่ามีผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ ขึ้นมา 

มุสลิมจะต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซบ.)  เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น เรารู้จัก   

อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ด้วยอ านาจการบริหารของพระองค์ และโดยผ่านท่านศาสดา  

อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงคุณลักษณะ 99 ประการ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อัล-กุรอาน ซูเราะฮฺ 112 คือ 

ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานียิ่ง “จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) พระองค์(ผู้เป็นพระเจ้านั้น) คือ อัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้ทรง

เอกะ  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์มิได้ประสูติ  (จากผู้ใดในฐานะบุตร และมิได้ให้ก าเนิดผู้ใดใน

ฐานะบิดา) และไม่มีสิ่งใดเสมอด้วยอัลลอฮฺ(ซบ.) นอกจากมุสลิมจะต้องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้ว 

มุสลิมยังต้องไม่วิงวอนขอความช่วยเหลือ กราบ หรือ เคารพภักดีสิ่งใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺ(ซบ.) อีก

ด้วย 

2. ศรัทธาในมาลาอิกะฮฺ  ยอมรับในมาลาอิกะฮฺของพระองค์  มาลาอิกะฮฺเป็นนามธรรม  ไม่

มีตัวตน  มาลาอกิะฮฺเป็นสื่อ คือเป็นสื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับนบีทั้งหลาย  ซึ่งท าให้นบีดังกล่าว

เข้าถึงอัลลอฮฺ(ซบ.)  มนุษย์เราแม้จะมีปัญญาฉลาดอย่างไรก็ตาม  แต่ก็ต้องอาศัยสื่อภายนอกเพื่อตัวเอง

เหมือนกัน  เรามีตาและมีวัตถุอยู่ใกล้ๆ  เราจะมองเห็นวัตถุนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างเป็นสื่อ ส ายตา

ของมนุษย์ไม่สามรถมองเห็นมาลาอิกะฮฺได้ เว้นแต่จะปรากฏกายให้มนุษย์เห็น จ านวนมาลาอิกะฮฺมี

มากมาย และมีพลังมากมายเพื่อรับใช้อัลลอฮฺ(ซบ.)  ตามประสงค์ของพระองค์ เช่น มาลาอิกะฮฺ ชื่อ   

อิสริฟีล มีหน้าที่เป่าแตรเป็นสัญญาณคร้ังแรกเพื่อประกาศถึงการสิ้นโลก และ เป่าคร้ังที่สองเพื่อเรียก

วิญญาณของมนุษย์ให้ฟื้นขึ้นมาในวันพิพากษา 
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3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ทางศาสนา   ยอมรับว่าคัมภีร์ดั้งเดิมแห่งค าสอนของศาสนาต่างๆ  

นั้นเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ(ฺซบ.)  ที่มอบให้แก่มนุษยชาติ   โดยผ่านศาสดา (นบี)  มุสลิมต้องเชื่อต้นฉบับ

เดิมของคัมภีร์ทั้งหลาย  ไม่ว่าจะเป็นไบเบิลหรืออ่ืนใดก็ตาม  ในเมื่อเราทราบว่าคัมภีร์นั้นเป็นคัมภีร์ที่

พระเจ้าประทานมา  ไม่ใช่คัมภีร์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์  มุสลิมถือว่าคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

และเป็นคัมภีร์สุดท้ายนั้นคือ  คัมภีรอั์ล-กุรฺอาน  เพราะคัมภีรอั์ล-กุรอฺานถูกบันทึกระหว่างที่ท่านศาสดา 

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  ยังมีชีวิตอยู่ เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่สมบูรณ์โดยได้ประมวลเนื้อหาและแก่นแท้

จากเล่มก่อนๆ มารวมไว้ รวมถึงคัมภีร์อัล-กุรฺอ่านนี้เป็นสาส์นที่เหมาะสมแก่ยุคสมัยที่เป็นยุคสุดท้าย

ของมนุษย์ชาติ โดยมีคัมภีร์ต่างๆที่ส าคัญ ที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานลงมาแก่ศาสดาต่างๆ ตามล าดับ 

ดังนี้  หนึ่ง คัมภีร์ เตารอฮฺ ประทานแก่ศาสดา (นบี) มูซา (โมเสซ)  สอง คัมภีร์ ซะบูร  ประทานแก่

ศาสดา (นบี) ดาวูด (เดวิด) สาม คัมภีร์ อินญีล ประทานแก่ศาสดา (นบี) อีซา (เยซู) และสี่ คัมภีร์       

อัล-กุรอฺาน ประทานแก่ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็ฮลฯ) 

4. ศรัทธาในศาสนทูต หมายถึงการยอมรับนับถือศาสดาต่างๆที่เทศนาแก่ชาวโลกทุกแห่ง

หนในกาลสมัยต่างๆ  นั้นว่าเป็นศาสดาที่มาจากอัลลอฮฺ(ซบ.) ทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะมีชื่อปรากฎอยู่ใน       

อัล-กุรอฺานหรือไม่ก็ตาม  ไม่ว่าจะเป็นศาสดา (นบี) ท่านใด เท่าใด  อยู่ทวีปใด  พูดภาษาใดก็ตามมุสลิม

ทุกๆคน จะต้องให้เกียรติยกย่องท่านเหล่านั้นเท่าเทียมกันหมด  ไม่ยกย่องหรือถือนบีหนึ่งดีกว่าอีกนบี

หนึ่ง  ไม่ตั้งข้อแตกต่างระหว่างนบีทั้งหลาย  ไม่เลือกถือนบีหนึ่งนบีใดโดยเฉพาะ  ให้ยกย่องทุกๆท่าน

ที่มาสอนสัจธรรมของอัลลอฮฺ(ซบ.)  โดยเท่าเทียมกัน เพราะถือว่าสัจธรรมนั้นมาจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  

ดังนั้น นบีทั้งหลายที่มาสอนสัจธรรมนั้นต้องมาจากอัลลอฮฺ(ซบ.) ด้วย  หลังจากที่ได้มีศาสดาทั้งหลาย

มาเทศสัจธรรมแล้วก็มีนบีมุฮัมมัด เป็นศาสดาท่านสุดท้าย  น าศาสนาอิสลามที่สมบูรณ์มาสู่มนุษยชาติ  

และท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้บอกแก่ประชาชนชาติอาหรับว่า  หลังจากท่านแล้วจะไม่มี

ศาสดาเกิดขึ้นมา  จนถึงทุกวันน้ีระยะเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 1,400 ปี  แล้วหลังจากสมัยของท่านศาสดา 

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  ก็ยังไม่พบว่ามีศาสดาท่านใหม่อุบัติขึ้นมาเลย 

5. ศรัทธาในวันอาคิเราะฮฺ (วันสิ้นโลก)  มุสลิมยอมรับว่าวันอวสานของโลกนั้นมีจริง  วัน

อวสานของโลกนั้นหมายถึงว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้จะมีวันหนึ่งที่จะต้องพบจุดจบ  เพราะโลกนั้นเป็น

วัตถุ วัตถุย่อมสลายเมื่อโลกถึงจุดจบแล้ว  มนุษย์ทุกคนจะไปอยู่ในภพใหม่   ลักษณะของภพใหม่จะ

เป็นอย่างไรนั้น  ไม่มีใครทราบได้  มนุษย์จะไปเกิดในสภาพใดก็ไม่มีมนุษย์คนใดหยั่งรู้ได้อีก

เหมือนกัน  ภพใหม่ของอิสลามนั้น มิได้หมายถึงโลกที่มีนางฟ้า  เทวดา  มีหญิงรูปงาม  การเชื่อในโลก
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ใหม่ของอิสลามนั้นแตกต่างกัน  การเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่หรือต่างจากการเชื่อในเร่ืองจุติใหม่  การ

เชื่อในภพใหม่ของอิสลามแตกต่างจากการเชื่อในเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณ  มุสลิมเชื่อว่า

การกระท าสิ่งดี สิ่งชั่วในโลกนี้จะไม่สูญเปล่า  หมายความว่า  เมื่อใครก็ตามที่สร้างทุกข์ให้กับเราแม้แต่

ความทุกข์นั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม  เขาผู้นั้นจะได้รับผลตอบแทนในวันภพหน้าอย่างครบถ้วนยุติธรรม  

ดังนั้นการเชื่อในวันอวสานและการเชื่อในวันภพหน้านั้นเพื่อกระตุ้นให้ประจักษ์ว่าการกระท าดี  การ

กระท าความชั่วของมนุษย์นั้นจะถูกเปิดเผยอย่างชัดแจ้งในวันภพหน้าและทุกๆ  คนจะได้รับ

ผลตอบแทนตามที่ตนได้กระท าไว้ 

6. ศรัทธาในเกาะฎอร์-เกาะฎัร (กฏแห่งความดี-ความชั่ว) ยอมรับก าหนดสภาวะของพระ

เจ้า  ยอมรับว่ากฎทั้งหลายในธรรมชาตินั้นมาจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ทั้งสิ้น  กฎธรรมชาติก็คือ กฎ ซึ่ง  

อัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นผู้ก าหนดนั่นเอง  จะก าหนดอย่างไรนั้นพ้นวิสัยของมนุษย์  ความเชื่อในเร่ืองบุญ

วาสนากรรมเก่า  เชื่อว่าพระเจ้าลิขิตน้ัน ในหลักของอิสลามไม่มี  แต่ยอมรับว่ากฎทั้งหลายในธรรมชาติ

นั้นมาจากอัลลอฮ(ฺซบ.) ทั้งสิ้น 

หลักปฏิบัติ ในศาสนาอิสลามมี 5 ประการ คือ 

1. การปฏิญาณตน ให้ยืนยันด้วยวาจาว่า “ อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ  

อันนะ มุฮัมมะดัรฺ  เราะซูลุลลอฮฺ ” ความหมาย คือ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) และ   

มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูต (รอซูล) ของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

2. การนมาซ (ละหมาด) มุสลิมต้องปฏิบัตินมาซ  การนมาซนั้นเป็นการเคารพภักดีหรือเป็น

การบ าเพ็ญสมาธิในอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืน  โค้ง  กราบ  นั่ง  โดยกระท าวันละ 5 เวลา คือ ก่อนตะวันขึ้น  

บ่าย  เย็น  หัวค่ า  และกลางคืน ใช้เวลาประมาณ 5-6 นาที  การนมาซเป็นการสร้างสายใยผูกพันธ์กับ

พระผู้เป็นเจ้า  เป็นการขัดเกลาจิตใจตนเองวันละ 5 เวลา ท าให้มนุษย์ไม่มีช่องว่างหรือโอกาสที่จะคิด

ชั่วได้  การนมาซจะกระท าคนเดียวหรือกระท ารวมกันหลายๆคนก็ได้  แต่การนมาซหลายๆคนรวมกัน

นั้นดีกว่า  การนมาซเป็นการท าลายชั้นวรรณะ  เป็นการสร้างภราดรภาพ  (ความเป็นพี่น้อง) เพราะใน

เวลานมาซนั้นมุสลิมจะยืนเรียงกันเป็นแถวเคียงบ่าเคียงไหล่  ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ  ไม่ถือยศศักดิ์

ตระกูล   ราชายืนข้างยากจน  คนยากจนยืนข้างคนมั่งมี  ในเวลานมาซรวมกันจะมีผู้น าเรียกว่า              

“อีหม่าม” การนมาซเป็นภาระก าหนดแก่บุรษเพศและสตรีเพศที่เข้าสู่ศาสนภาวะในวัยหนุ่มสาว (ได้แก่

บุคคลเร่ิมรู้จักรับรู้ทางเพศซึ่งมีอายุตั้งแต่  9 ขวบมีการฝันร่วมประเวณี หรือมีเลือดประจ าเดือน หรือ

มุสลิมทุกคนที่อายุครบ 15 ปี ถือว่าเป็นข้อบังคับที่จะต้องท าการนมาซ วันละ 5 เวลา) 
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3. การถือศีลอด (ศิยาม/ปอซอ) การถือศีลอดคือการเว้นจากการกิน  ดื่ม  พูดจาสิ่งเหลวไหล  

การมีจิตอกุศล  ประพฤติชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย  หรือแม้แต่การตั้งเจตนาชั่ว  การถือศีลอดเป็นการ

ปกป้องตนเองให้พ้นจากความชั่ว การถือศีลอดเป็นการทดลองและฝึกหัดร่างกายของเราที่ยามหิวโหย

ก็จะได้นึกถึงสภาพของคนหิวโหยเป็นการขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วและเกิดมีคุณธรรม  การถือศีลอดนี้

มีก าหนดเฉพาะผู้ที่สามารถในเร่ืองร่างกายเท่านั้น  การถือศีลอดเป็นการสร้างภราดรภาพ (ความเป็นพี่

น้องเท่าเทียมกัน)  คือ คนจน  คนรวย  ต้องถือศีลอดเหมือนกันหมด  คนรวยซึ่งเคยกินอย่างอ่ิมหน า

ส าราญก็จะต้องพบกับความหิวโหยเหมือนคนจน  หลักปฏิบัติในข้อนี้ได้ชักจูงให้มนุษย์เกิดความเห็น

อกเห็นใจกัน  การถือศีลอดเป็นสัจจะทางใจ  ซึ่งสอนให้มนุษย์ซื่อตรงต่อตนเอง  การถือศีลอดนี้ให้ถือ

ในเดือนรอมฎอน (ตามปฏิทินอิสลาม) ที่ก าหนดทุกๆ ปี  เป็นเวลาประมาณ 29 - 30 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่

รุ่งสางจนถึงดวงอาทิตย์ตก  การถือศีลอดส าหรับผู้เดินทางไกล ผู้ป่วย คนชรา สตรีมีครรภ์ หญิงมี

ประจ าเดือน จะได้รับการผ่อนผันและต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามหลักการของศาสนา 

4. การจ่ายซะกาต  ซะกาตคือส่วนของการบริจาคทรัพย์สินที่ครอบครองเหลือใช้จาก

รายได้ในรอบปีร้อยละ 2.5 โดยมีหลักในการค านวณตามเกณฑ์ที่ศาสนาก าหนด  ศาสนาอิสลามถือว่า  

จ านวนทรัพย์ที่น าไปบริจาคนั้นยังความเจริญและงอกงามให้แก่ส่วนที่เหลือจากที่จ่ายไป  และเป็นการ

ช าระกิเลสแก่ผู้บริจาคด้วย  เพื่อให้ทรัพย์สินที่หามาได้และที่มีอยู่ (สุจริต)  เป็นทรัพย์สินที่บริสุทธิ์ตาม

หลักการศาสนาอิสลาม  ลดความตระหนี่ถี่เหนียว  เห็นแก่ตัว  มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  เป็นการเตือน 

การสอนให้มนุษย์ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุ  ไม่เกิดความละโมบ  และให้มนุษย์ตระหนักว่า  บรรดา

ทรัพย์สินต่างๆที่เขาได้มานั้นเป็นของฝากจากอัลลอฮฺ (ซบ.) มนุษย์เป็นเพียงผู้รักษาและใช้จ่ายไป

ในทางที่พระองค์ทรงก าหนด ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย  และจะต้องจ่ายส่วนหนึ่งแก่ผู้ยากจน  เพื่อลด

ช่องว่างระหว่างชนชั้นในสังคม  ซึ่งเป็นการสร้างเสริมหลักประกันของสังคมให้มั่นคงขึ้น ศาสนา

อิสลามถือว่าทรัพย์ที่ถูกจ่ายออกไปจะสร้างความจ าเริญแก่ทรัพย์ที่คงเหลืออยู่ เป็นการช าระมลทินของ

ทรัพย์สินและขัดเกลาจิตใจของเจ้าของทรัพย์ผู้บริจาค    โดยบริจาคซะกาต ทรัพย์สินที่จะต้องแบ่ง

ออกมาจากบรรดาทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์เพื่อน าไปบริจาคแก่ผู้มีสิทธ์ได้รับส่วนแบ่ง

ตามที่ศาสนาได้ก าหนดไว้ การจ่ายซะกาตถือเป็นหน้าที่บังคับแก่มุสลิมทุกคน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์ โดยทรัพย์สินที่มุสลิมต้องบริจาคซะกาตมี 5 ชนิดคือ 1. เงินและทอง  2. สิ่งเพาะปลูก       

3. สินค้า   4. ผลไม้ และ 5. ปศุสัตว์ 
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กฎเกณฑ์ของการซะกาตเงินและทอง มีดังนี้  1. ผู้บริจาคต้องเป็นมุสลิม  2. เป็นอิสระชน  

3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์โดยสมบูรณ์  4. มีครบจ านวนตามบทบัญญัติของศาสนา  5. ครบรอบเวลา

หนึ่งปี 

ส ำหรับซะกำตเงิน ผู้ที่ครอบครองเงินครบรอบปี และครบอัตรำพิกัดคือ 200 ดิรฮัม หรือ

เท่ำกับ 595 กรัม ประมำณ 39.67 บำทหรือมากกว่านั้น หรือมีน้ าหนัก 5 อูกิยะฮฺหรือเกินกว่านั้นถือว่า

ต้องจ่ายเป็นซะกาตจ านวน ร้อยละ 2.5 โดย 200 ดิรฮัมมีน้ าหนักเท่ากับ 595 กรัมหรือเท่ากับ 56 เหรียญ

เงินบริสุทธิ์ซาอุดิอาระเบีย และ 1เหรียญเงินบริสุทธิ์ซาอุดิอาระเบียปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 7 ริยาล

ซาอุดิอาระเบีย (ดังนั้นจึงแสดงการคูณได้ดังนี้ 7 × 56 = 392 ริยาลซาอุดิอาระเบีย) ซึ่งเป็นค่าต่ าสุดของ

พิกัดเงินธนบัตรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งต้องจ่ายหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสิบ นั่นก็คือเท่ากับ 9.8 ริยาล หรือ

คิดเป็นร้อยละ 2.5 คือ 5 ดิรฮัม หรือ เท่ำกับ 14.88 กรัม หรือ 3 สลึงกับ 3.63 กรัม   

ในส่วนของซะกาตเงินธนบัตรต่างๆ (เงินตราสกุลต่างๆ)ในปัจจุบันเช่น ริยำล ดอลลำร์ 

บำท เป็นต้น หลักกำรเหมือนกับทองและเงิน ต้องตีค่ำตำมรำคำของสกุลเงิน หำกถึงพิกัด ถือว่ำต้องจ่ำย

ซะกำตจ ำนวน ร้อยละ 2.5 เมื่อครบรอบปี วิธีกำรคิดพิกัดซะกำตธนบัตร ให้ตีค่ำธนบัตรเป็นพิกัดทอง

หรือเงิน ดังนั้นเมื่อค่ำต่ ำสุดของพิกัดทองคือ 85 กรัม (สมมุติว่ำรำคำทองหนึ่งกรัมเท่ำกับ 40 ริยำล

ซำอุดิอำระเบีย ให้คูณค่ำพิกัดทองเข้ำกับรำคำต่อกรัม ดังนี้ 85 × 40 = 3400 ริยำล นี้คือค่ำต่ ำสุดของ

พิกัดธนบัตร) ซึ่งต้องจ่ำยหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสิบ นั้นคือเท่ำกับ 85 ริยำลซำอุดิอำระเบีย หรือ

เท่ำกับ ร้อยละ 2.5  เป็นต้น  

กำรคิดจ ำนวนซะกำตธนบัตร (เงินตรำปัจจุบัน)  มีวิธีแบ่งวิธีแรกโดยกำร แบ่งทรัพย์สิน

เป็น 40 ส่วน แล้วเอำออกร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นส่วนที่วำญิบ (จ ำเป็น) ส ำหรับซะกำตทองและเงินและสิ่งที่

อยู่ในลักษณะเดียวกับทั้งสองประเภทนี้ ตัวอย่ำงเช่น หำกบุคคลมีเงิน 80,000 ริยำล คิดได้ดังนี้  80,000 

÷ 40  =  2,000 ริยำล และนี่คือจ ำนวนซะกำตของเงิน 80,000 ริยำล นั้นคือคิดเป็นหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่ง

ส่วนสิบ หรือวิธีที่  2 โดยกำรแบ่งทรัพย์สินเป็น 10 ส่วน หนึ่งส่วนจำกจ ำนวนนั้นแบ่งออกเป็นสี่ส่วน 

ผลที่ได้คือจ ำนวนซะกำตที่วำญิบ(จ ำเป็น) ตัวอย่ำงเช่น หำกเงินมีจ ำนวน 100,000 บำท คิดดังนี้ 

100,000 ÷ 10 = 10,000  บำท แล้วน ำมำแบ่งสี่ ดังนี้ 10,000 ÷ 4 = 2,500 จ ำนวน  2,500 บำท นี้คือ      

ซะกำตที่วำญิบ (จ ำเป็น) ของเงิน 100,000  บำทเป็นต้น 

ส าหรับทองค านั้น ผู้ที่ครอบครองทองค า (ทองแท่งหรือทองรูปพรรณ) ครบรอบปี และ

ครบพิกัด คือ 20 ดีนาร์  (ปริมาณพิกัดทองค า  1 ดีนาร์ของทองค ามีน้ าหนักเท่ากับ 1 มิษกอล เทียบกับ

มาตรวัดในปัจจุบันเท่ากับ 4.25 กรัมถือว่าต้องจ่ายซะกาตจ านวนหนึ่งส่วนสี่ของหนึ่งส่วนสิบ หรือ 
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ร้อยละ 2.5 ) ดังนั้น 20 ดีนาร์เท่ากับ 85 กรัม ( 20 × 4.25)  หรือเท่ากับ 5 บาท 2 สลึง 2.5 กรัม ซึ่งถือเป็น

ค่าต่ าสุดของพิกัดทองค าจ าเป็นจะต้องจ่ายซะกาตร้อยละ 2.5 กรัม เท่ากับ 2.125 กรัม หรือ 0.14167 

บาท 

ส่วนทองรูปพรรณที่ใช้เป็นเคร่ืองประดับของสตรีโดยเป็นของใช้ส่วนตัวและมีจ านวน

พอสมควรไม่ต้องจ่ายซะกาต โดยศาสนาอนุญาตให้สุภาพสตรีสวมใส่ตามธรรมเนียมทั่วไปของสตรี

โดยไม่ฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นทองหรือเงิน และนางต้องจ่ายซะกาตหากครบพิกัดและครบรอบปี แต่หาก

นางไม่รู้หุก่ม (ข้อบัญญัติ)ให้จ่ายทันทีที่รู้ และปีผ่านๆ มาก่อนที่จะรู้ถือว่าไม่ต้องจ่าย เพราะบทบัญญัติ

ศาสนาถือว่าไม่ต้องปฏิบัติจนกว่านางจะรู้ (แต่ถ้านางอยู่ในสภาพที่จะเรียนรู้ได้แต่ไม่ยอมเรียนรู้ถือว่า

ไม่พ้นผิดและต้องชดเชยสิ่งที่ผ่านมา) กำรท ำรูปพรรณทองและเงินมี 3 ลักษณะคือ 

 ลักษณะที่ 1 หากมีเจตนาในการท าเพื่อการค้าถือว่าต้องเสียซะกาตค้าขาย  ร้อยละ 2.5 
เพราะมันกลายเป็นสินค้าที่ค้าขายจึงต้องตีค่าเป็นสกุลเงินประเทศนั้นแล้วจึงจ่ายซะกาต 

ลักษณะที่ 2 หากมีเจตนาในการท าดังกล่าวเพื่อเป็นของมีค่า เช่นภาชนะเคร่ืองใช้  อย่าง มีด 
ช้อน กาน้ า เป็นต้น ถือว่าหะรอม (บาป) แต่ต้องจ่ายซะกาตหากครบพิกัดเป็นจ านวน ร้อยละ 2.5 

ลักษณะที่ 3 หากมีเจตนาในการท าเพื่อใช้สอยในสิ่งมุบาหฺ (ศาสนาอนุญาต) หรือให้ยืม ถือ
ว่าต้องจ่ายซะกาต จ านวน ร้อยละ 2.5 หากถึงพิกัดและครบรอบปี 

ส าหรับเพชร ไข่มุก หินมีค่า (อัญมณี) และสิ่งอ่ืนๆ ที่คล้ายกัน หากมีไว้เพื่อใช้สวมใส่ ถือ
ว่าไม่ต้องจ่ายซะกาต  แต่หากมีไว้เพื่อการค้าก็ให้เทียบค่ากับพิกัดของทองและเงิน  หากครบพิกัดและ
ครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตจ านวน ร้อยละ 2.5  โดยไม่ต้องน าทองไปรวมกับเงินเพื่อให้ครบพิกัด แต่ใน
ส่วนของราคาสินค้านั้นจะต้องรวมเข้ากับทั้งทองหรือเงินเพื่อค านวณให้ครบพิกัดซะกาต 

ในส่วนของซะกาตสิ่งเพาะปลูกที่ต้องจ่ายเป็นซะกาตนี้  มีกฎเกณฑ์ประกอบด้วย ต้องเป็น

มุสลิม   เป็นอิสระชน  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ  เป็นที่มนุษย์เป็นผู้ปลูกไม่ใช่งอกขึ้นมาเอง โดยต้องเป็น

สิ่งเพาะปลูกที่ปกติใช้บริโภคเป็นอาหารหนักได้ เช่น ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี และสิ่ง

เพาะปลูกนั้น ต้องมีจ านวนครบตามข้อก าหนด เช่น ถ้าเป็นข้าวเปลือกต้องมีถึง  10 อุซุ๊ก (ประมาณ   

92 ถัง 6 ลิตร) หรือถ้าเป็นสิ่งอ่ืนต้องมีน้ าหนักประมาณ 1,206  กิโลกรัม   ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ต้องจ่ายเป็น   

ซะกาต  ส าหรับอัตราการจ่ายซะกาตสิ่งเพาะปลูกนั้น   หากเพาะปลูกด้วยตนเองและอาศัยน้ าตาม

ธรรมชาติซึ่งไหลมาตามธรรมชาติ เช่น  น้ าฝน น้ าคลอง ฯลฯ  ต้องจ่ายซะกาตร้อยละ 10 คือ ข้าวเปลือก 

10  ถัง จ่ายซะกาต 1  ถังแต่ถ้าหากการเพาะปลูกนั้น ต้องอาศัยเคร่ืองทุ่นแรง เช่น ใช้เคร่ืองวิดน้ า ใช้รถ

ไถนา หรือ เสียค่าจ้างคนงาน อัตราการจ่ายซะกาตก็ลดลงเหลือร้อยละ 5 คือ ข้าวเปลือก 20 ถังต้องจ่าย

ซะกาต 1 ถัง  หรือ 10 ถัง  จ่ายซะกาต คร่ึงถัง 
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ซะกาตสินค้า    หลักการจ่ายซะกาตสินค้า ได้แก่ เป็นมุสลิม เป็นอิสระชน ทรัพย์สินนั้น
ต้องเป็นสินค้าและมีเจตนาค้าขายในสินค้านั้น มีกรรมสิทธิ์โดยสมบรูณ์ในทรัพย์สินนั้น  ต้อง
ครอบครองทรัพย์สินนั้นครบรอบปีและครบจ านวน โดยการครอบครองสินค้านั้นต้องต่อเนื่อง
ติดต่อกัน เช่น กรณีที่พ่อค้าซื้อสินค้าสิ่งหนึ่งมาแล้วก็ขายไป หลังจากนั้นจึงซื้อมาอีก และได้ขายไปอีก
เร่ือยๆ เมื่อครบปีจะเห็นได้ว่า พ่อค้าแม่ค้าถึงแม้จะไม่ได้ครอบครองสินค้านั้นครบรอบปี  แต่การ
ครอบครองสินค้าซื้อขายสลับกันไปมาอยู่นี้ได้ด าเนินไปครบรอบปี  ต้องน าไปคิดค านวณเพื่อจ่าย      
ซะกาต ในการจ่ายซะกาตสินค้านั้น เมื่อครบรอบปีหนึ่งๆ ให้ตีสินค้าที่ค้างปีตามราคาต้นทุนแล้วจึงจ่าย
เป็นซะกาตในอัตราร้อยละ 2.5  ส าหรับจ านวนสินค้าที่ต้องคิดซะกาตนั้นให้เอาสินค้านั้นมาค านวณ
ราคา หากมีราคาครบจ านวนเท่ากับจ านวนซะกาตเงินทอง ก็ต้องจ่ายซะกาต ส่วนเงินหมุนเวียนที่ท า
การค้าก็ต้องคิดซะกาตด้วยเช่นกัน 

ซะกาตผลไม้ คุณสมบัติของผู้จ่ายซะกาต ได้แก่ เป็นมุสลิม  เป็นอิสระชน  มีกรรมสิทธิ์ 
และครบรอบปี ส่วนอัตราจ่ายซะกาตนั้น ให้คิดเช่นเดียวกับอัตราสิ่งเพราะปลูก ส่วนผลไม้ที่ต้องคิด  
ซะกาตมี 2 ชนิดเท่านั้น คือ องุ่น และอินทผลัม 

ซะกาตปศุสัตว์ คุณสมบัติของผู้จ่ายซะกาตเช่นเดียวกับคุณสมบัติทั่วไปของซะกาตอ่ืน คือ 
เป็นมุสลิมที่เป็นอิสระชน มีกรรมสิทธิ์ ครบจ านวนที่ศาสนาก าหนด ครบรอบปี ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้
ขาย ไม่ใช่เลี้ยงไว้ใช้งาน และเป็นการเลี้ยงในทุ่งหญ้าหรือในป่า หรือหุบเขา ส่วนสัตว์ที่ต้องจ่ายซะกาต
นั้นมี 5 ชนิด คือ อูฐ วัว ควาย แพะ และ แกะ  โดยอัตราการจ่ายซะกาต ที่ศาสนาอิสลามก าหนดไว้ คือ   
ถ้ามีอูฐ 5 ตัว จ่ายซะกาตเป็นแพะ  1 ตัว  ถ้ามีวัวหรือควาย 30 ตัว จ่ายซะกาตลูกเพศผู้อายุครบ 1 ปี 1 ตัว 
แต่ถ้ามีวัวหรือควาย 40 ตัว จ่ายซะกาตลูกเพศเมียอายุครบ 2 ปี 1 ตัว ถ้าหากมีมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มตาม
อัตรานี้ ดังนี ้มีแพะ 40 ตัว จ่ายซะกาตแพะอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ 1 ตัว  มีแพะ 121 ตัว จ่ายซะกาตแพะ 2 
ตัว  มีแพะ 201 ตัว ออกซะกาตแพะ 3 ตัว และถ้ามีแพะ 400 ตัว จ่ายซะกาตแพะ 4 ตัว ถ้ามีมากขึ้นอีก 
ให้จ่ายซะกาต 100 ตัวต่อ 1 ตัว ส่วนแกะนั้นอัตราเหมือนกับแพะ  

ผู้มีสิทธิรับซะกาต ตามหลักของศาสนาอิสลาม  ก าหนดไว้ 8 ประเภท คือ 

1. คนอนาถา คือ ผู้ที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีทรัพย์สินใดๆ  คนยากจน หรืออนาถา 

(ฟะกีร) คือ ผู้ไม่มีทรัพย์สิน หรือแทบจะไม่มีรายได้ประจ าเลย เช่น ต้องใช้วันละ 10 บาท ก็มีรายได้

เพียงวันละ 2-3 บาท 

2. คนขัดสน  คือ  ผู้ที่หาได้ไม่พอใช้  เช่น  กรรมกรที่หาเช้า กินค่ า  ผู้ที่มีภาระต้อง

รับผิดชอบมาก  หรือหญิงหม้ายที่สามีเสียชีวิตต้องเลี้ยงลูกก าพร้าตามล าพังโดยไม่มีสมบัติ  คนขัดสน

ยากจน (มิสกีน) คือ ผู้มีทรัพย์สิน หรือรายได้ประจ าบ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีพ เช่นต้องใช้วันละ 

10 บาท แต่ที่มีรายได้เพียงวันละ 6-7 บาท ซึ่งมีฐานะดีกว่าประเภทที่หนึ่งเล็กน้อย 
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3. ผู้รวบรวมและจ่ายซะกาตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้รวบรวม

ซะกาตปกติเป็นหน้าที่ของรัฐในประเทศที่ประชาชนนับถืออิสลามทั้งหมด  ส าหรับประเทศไทยเป็น

หน้าที่ของผู้น าในชุมชนนั้นๆ 

4. ผู้ที่ควรแก่การปลอบใจ   เช่น  ผู้ที่ก าลังหรือได้เข้ารับอิสลามและถูกตัดขาดจาก

ครอบครัวเมื่อหันมาเข้ารับอิสลาม ผู้ที่มีจิตใจศรัทธาในอิสลาม (มุอัลลัฟ) เพื่อเป็นการสนับสนุนให้

ก าลังใจเขาหรือเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หมู่คณะของเขาเลื่อมใสในอิสลาม 

5. ใช้ซะกาตเพื่อไถ่ทาสหรือเชลยให้เป็นอิสระหรือทาสที่จะเอาทรัพย์ไปไถ่ตัวเป็นอิสระ 

6. ใช้ในการปลดเปลื้องหนี้สินของผู้ที่มีหนี้สิน  ซึ่งเป็นหนี้ที่ เกิดจากการประกอบ

สัมมาอาชีวะ หรือเป็นผู้ที่มีหนี้สินเพราะการใช้จ่ายในกุศล ไม่ใช่หนี้การพนัน 

7.  ใช้ ในแนวทางของพระผู้ เป็น เจ้ า   เช่น   น าไปสร้างโรง เ รียน  โรงพยาบาล  

สาธารณประโยชน์ต่างๆ ป้องกันประเทศ หรือเป็นผู้ เดินทางในแนวทางของอัลลอฮฺ (ซบ.)                  

(ฟีสะบีลิลลาฮฺ)ได้แก่ การใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการท าสงคราม เพื่อปกป้องศาสนาอิสลามและมุสลิม หรือ

ใช้ในการเผยแพร่ศาสนา 

8. ให้แก่ผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นต้องรับการช่วยเหลือ  เช่น  ขาดปัจจัยในการเดินทางกลับ

มาตุภูมิของตนหรือเป็นผู้เดินทางที่ชอบด้วยบัญญัติศาสนา แต่ขาดทุนทรัพย์ เช่น  การออกแสวงหาวิชา

ความรู้ของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น 

โดยกำรจ่ำยซะกำตควรเฉลี่ยให้หลำย ๆ คน และหลำย ๆ ประเภท ไม่ควรให้คนเดียวหรือ

ประเภทเดียว ผู้ที่จะรับซะกำตไม่ได้หรือไม่มีสิทธิ์ในกำรรับซะกำต หำกจ่ำยซะกำตให้บุคคลผู้มี

ทรัพย์สินหรือรำยได้พอแก่กำรด ำรงชีพแล้ว  หรือถ้ำมีรำยได้ไม่พอเพรำะใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยไม่สมฐำนะ

หรือเอำไปเล่นกำรพนัน ฯลฯ ก็ไม่มีสิทธ์รับซะกำต หรือจ่ำยซะกำตแก่ผู้ซึ่งได้รับกำรเลี้ยงดูอยู่แล้ว ไม่

ต้องรับผิดชอบกำรครองชีพ หรือจ่ำยแก่เครือญำติของตระกูลฮำชิม และมุตตอลิบ (เครือญำติของท่ำน

ศำสดำ (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) รวมถึงกำรจ่ำยซะกำตแก่ผู้ที่ไม่ได้นับถือศำสนำอิสลำม กำรจ่ำยซะกำต

ให้แก่บุคคลดังที่กล่ำวมำเหล่ำนั้น ถือว่ำกำรจ่ำยซะกำตไม่เกิดผลตำมหลักกำรของสำสนำอิสลำม     

วิธีจ่ำยซะกำตให้ผู้จ่ำยซะกำตตั้งเจตนำว่ำ“นี่คือซะกาตซึ่งเป็นฟัรฎู (สิ่งจ าเป็น) เหนือข้าพเจ้าเพื่อ   

อัลลอฮฺ(ซบ)” 
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5. การประกอบพิธีฮัจญ์  ซึ่งมักเรียกกันผิวเผินว่าไปมักกะฮฺ   หรือไปท า “ฮัจญ์”  คือการไป

เยี่ยมหรือการเดินทางไปนครมักกะฮฺ  ซึ่งถือเสมอว่าเป็นศูนย์ของชาวมุสลิมทั่วโลก   เป็นสถานที่

พบปะระหว่างมุสลิมในระดับต่างๆ กัน  ให้มุสลิมไปหนึ่งคร้ังอย่างน้อยในช่วงชีวิต  ถ้ามีความสามารถ  

ความสามารถนี้หมายถึง ความสามารถทุกๆอย่าง  เช่น ในเร่ืองการเงิน  การคมนาคม  สุขภาพ   ความ

สะดวกในการเดินทาง  ไปแล้วไม่ปล่อยให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังต้องล าบาก   เมื่ออยู่ที่เมืองมักกะฮฺ แล้วทุกคน

จะอยู่ในระดับและสภาพเดียวกันหมด  ไม่มีราชา  ไม่มียาจก  เพราะมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน  ไม่มีการ

แบ่งผิว  นอกจากจะได้กระท าพิธีฮัจญ์แล้ว  มุสลิมที่มาชุมนุมได้ท าความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และหาทางช่วยเหลือกัน  การไปท าฮัจญ์นั้นเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนบ้านอีกด้วย  การ

ท าฮัจญ์ไม่ใช่เป็นการไปชุบตัวหรือล้างบาป  เมื่อกลับมาแล้วไม่มีต าแหน่งหรืออภิสิทธิ์ใดๆ  ทุกๆ คน

นั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ(ซบ.)  วิธีการด าเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎของอัลลอฮฺ(ซบ.) เหมือนกัน   การไป

ท าฮัจญ์แสดงถึงเอกภาพและพลังอ านาจของพระผู้เป็นเจ้า เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของมวลมุสลิมทั่ว

โลก ต่างพากันมาชุมนุมอยู่ในชุดแต่งกายและมีพฤติกรรมที่เหมือนๆกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ นคร

มักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในเดือนซุลฮิจญะฮฺ (ตามปฏิทินอิสลาม)  ผู้ไป

ท าฮัจญ์นับเป็นผู้ยอมจ านนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  จนละทิ้งครอบครัว หน้าที่การงาน 

สถานภาพ และอภิสิทธิ์ต่างๆ ในระหว่างที่ไปท าฮัจญ์ นับเป็นการทดสอบคุณธรรม ความอดทน ความ

เสียสละ และ ทดสอบการบริหารเงินของมุสลิม 

หลักจริยธรรมอิสลาม 

จริยธรรม หมายถึง คุณสมบัติของพฤติกรรม  หรือพฤติกรรมที่มนุษย์มุ่งหวังให้คนใน

สังคมประพฤติปฏิบัติตามกฏเกณฑ์แห่งความประพฤติของสังคม  เป็นสิ่งที่สังคมเห็นว่าถูกต้อง ดีงาม 

(บรรเทา, มปป,: 2)  ดังนั้น จริยธรรมอิสลามจึงหมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม  ถูกต้องตามหลัก

และแนวทางของศาสนาอิสลาม  เป็นที่ยอมรับของสังคมมุสลิมทั่วโลก  ศาสนาอิสลามเป็นแนวทาง

ชีวิต (A way of life) ในฐานะศาสนธรรม (A region)  เป็นระบบรัฐและระบบการปกครอง  (A state)  

และวัฒนธรรม (A culture)  ทั้งสามประการน้ีมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างลงตัว โดยมีท่านศาสดา 

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  เป็นผู้ชี้น าแนวทาง  อธิบาย  ก าหนดรายละเอียด ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม

ครรลองของศาสนาอิสลาม  ซึ่งบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน  อัล-หะดิษ (โอวาท)  และ ซุนนะฮฺ   

(จริยวัตร)   อันเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  (ดิเรก, 2541: 52)   
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ชาวมุสลิมทั่วโลกถือว่า ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่าง

ที่ดีของศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  เพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและตัวเองอย่างแท้จริง การกระท าความ

ดีตามหลักการอิสลาม คือ  “การท่ีท่านท าอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ราวกับท่านมองเห็นพระองค์ ซึ่ง

หากท่านไม่เคยเห็นพระองค์ แน่นอนย่ิงพระองค์ก็ทรงเห็นท่าน”  ดังที่ อัลลอฮฺ(ซบ.) กล่าวไว้ในคัมภีร์       

อัลกุรฺ-อาน  ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 16  ชื่อ อันนะหฺลฺ  อายะหฺ (โองการ) ที่ 128ความว่า  

 

 
“ แท้จริง อัลลอฮฺทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ย าเกรง และบรรดาผู้กระท าความดี ” (สมาคม

นักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 658) 
 

ในซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 26  ชื่อ อัชชุอะรออฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 217 -  220 ความว่า  

 

 

 

 

 
 
“ และจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงเมตตาเสมอ   ผู้ทรงเห็นเจ้าขณะที่เจ้ายืน

อยู่ และการเคลื่อนไหวของเจ้าในหมู่ผู้สุญูด แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้เสมอ ” 
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 918)  
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และในซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 10  ชื่อ ยูนุส อายะหฺ (โองการ) ที่ 61 ความว่า  

 

 
“และเจ้ามิได้อยู่ในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด และเจ้ามิได้อ่านบางส่วนจากมันในอัล-กุรฺอาน และ

พวกท่านมิได้กระท าการใดๆ เว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกท่าน ในขณะที่พวกท่านก าลังง่วนอยู่ใน

เร่ืองนั้น และจะไม่รอดพ้นจากพระเจ้าของเจ้า การกระท าใด ๆ ที่มีน้ าหนักเท่าธุลี ทั้งในแผ่นดินและใน

ชั้นฟ้า และที่เล็กกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นเว้นแต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้น” จากความหมายสรุป

ได้ว่า การกระท าใด ๆ ก็ตาม ที่มนุษย์ได้ปฏิบัติไปในโลกในโลกใบนี้ จะไม่เป็นที่ซ่อนเร้นไปจากความ

รอบรู้ของพระองค์เป็น (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 497) 

 
ระดับขั้นของศาสนาอิสลาม โดย: มุหัมมัด บินอิบรอฮีม บินอับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์   แปล

โดย  :  สุกรี นูร จงรักสัตย์  (จาก www.islamhouse.com  สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2552) อธิบายไว้ว่า 
ศาสนาอิสลามนั้นมี 3 ระดับด้วยกัน ซึ่งบางระดับเหนือกว่าอีกระดับ กล่าวคือ ระดับแรก คือ อิสลาม 
ระดับที่สอง คือ อีมาน และระดับที่สาม คือ อิหฺซาน ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด และ   ทุกๆ ระดับก็มีหลัก
ของตัวเองแตกต่างกันไป จากอุมัรฺ บินอัลค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เล่าว่า “ในขณะที่พวกเราก าลัง
อยู่พร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ในวันหนึ่งนั้น ก็ได้มีชายที่เสื้อผ้าขาวผ่อง 
ผมด าสนิทคนหน่ึงเข้ามาหาพวกเรา เขาไม่มีร่องรอยของการเดินทางไกลเลย และก็ไม่มีผู้ใดในหมู่พวก
เราที่รู้จักเขา จนกระทั่งเขาได้นั่งลงตรงหน้าท่านนบี  แล้วเขาก็ประกบหัวเข่าของเขากับหัวเข่าของท่าน 
และวางสองฝ่ามือเขาลงบนโคนขาของเขา พร้อมกล่าวว่า โอ้มุฮัมมัด  จงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามซิว่า
คืออะไร ”  

ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จึงตอบว่า “อิสลาม คือ การที่ท่านกล่าวค าปฏิญานตน 
ว่า ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอันนะ  มุฮัมมมะดัรเราะซูลุลลอฮฺ และท่านด ารงการละหมาด ท่านจ่าย    
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ซะกาต ท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และท่านไปประกอบฮัจญ์หากมีความสามารถ” เขากล่าวว่า 
“ท่านพูดถูกแล้ว” อุมัร ฺกล่าวว่า “พวกเรารู้สึกแปลกใจต่อเขาที่สอบถามท่านแล้วเขากล่าวรับรอง”  

 
เขากล่าวอีกว่า “แล้วจงบอกฉันเกี่ยวกับอีมานซิว่า คืออะไร” ท่านตอบว่า “คือ การที่ท่าน

ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)  บรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค์ คัมภีร์ต่าง ๆ ของพระองค์ บรรดาศาสนฑูต
ของพระองค์ วันอาคิเราะฮฺ ตลอดจนท่านศรัทธาในกฎอัลเกาะฎัรทั้งดีและชั่ว” เขากล่าวว่า “ท่านพูด
ถูกแล้ว”  

เขากล่าวต่อไปอีกว่า “แล้วจงบอกฉันเกี่ยวกับอิหฺซานซิว่า คืออะไร ” ท่านตอบว่า “คือ การ
ที่ท่านอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)  ราวกับว่าท่านเห็นพระองค์ และถ้าหากท่านไม่เห็นพระองค์แล้ว 
พระองค์ก็ทรงเห็นท่าน” เขากล่าวว่า “งั้นจงบอกฉันเกี่ยวกับวันสิ้นโลกซิว่าคืออะไร ” ท่านตอบว่า 
“คนที่ถูกถามไม่ได้รู้มากไปกว่าคนที่ถาม”  เขากล่าวว่า “แล้วจงบอกฉันเกี่ยวกับสัญญานของมันซิว่า 
คืออะไรบ้าง ” ท่านตอบว่า “คือ การที่ทาสหญิงให้ก าเนิดนายหญิงของเขา และท่านได้เห็นคนเดินเท้า
เปล่า (ไม่ใส่รองเท้า) ไม่สวมเสื้อผ้า  ยากจน เลี้ยงแพะ แกะต่างพากันปลูกตึกสูง ๆ อุมัรฺ เล่าว่า “จากนั้น 
เขาคนนั้นก็จากไป แล้วฉันก็พักชั่วขณะ ต่อมาท่านก็ได้ถามฉันว่า โอ้อุมัรฺ  ท่านรู้ไหมว่าคนถามผู้นั้น
เป็นใคร”  ฉันตอบว่า “อัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์ย่อมรู้ดีกว่า” ท่านตอบว่า “แท้จริงแล้ว เขา คือ 
ญิบรีล ที่มาหาพวกท่านเพื่อสอนศาสนาให้แก่พวกท่าน” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 8) 

อัลอิหฺซาน มี 2 ระดับ ระดับแรก คือ การที่มนุษย์ท าการภักดีต่อพระเจ้าราวกับเขามองเห็น
พระองค์  ซึ่งเป็นการภักดีอย่างเสน่หาด้วยใจรัก โดยที่เขาเฝ้าอาวรณ์ มุ่งสมาธิ และน้อมกระท าภักดีต่อ
ผู้ที่เขารักนั้นก็คืออัลลอฮฺ(ซบ.) ราวกับว่าเขามองเห็นพระองค์ ซึ่งระดับนี้เป็นระดับสูงสุด คือ “อัน ตะ
บุดัลลอฮฺ กะอันนะกะ ตะรอฮุ”  

ระดับที่สอง คือ เมื่อท่านไม่ได้ภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)ในระดับดังที่ท่านมองเห็นและเข้าถึง
พระองค์ ท่านก็จงท าการภักดีต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงมองเห็นท่าน    ซึ่งเป็นระดับการภักดี
ของผู้ที่เกรงกลัวต่อพระองค์ เป็นระดับการภักดีของผู้หลีกเลี่ยงจากการทรมานและการลงโทษ ผู้รู้สึก
น้อยเนื้อต่ าใจต่อพระองค์ นั้นคือระดับ “ฟะอินล าตะกุนตะรอฮุ ฟะอินนะฮยูะรอกะ”    

ความสมบูรณ์แบบของการอิบาดะฮฺ หรือการภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) นั้นตั้งอยู่บนฐาน 2 

ประการ คือ การมีความรักอย่างสูงสุดต่ออัลลอฮฺ และการเทิดทูนและถ่อมตัวมากที่สุดต่อพระองค์ โดย

ความรักนั้นท าให้เกิดความใฝ่ฝันและปรารถนา ในขณะที่การเทิดทูนและถ่อมตัวจะท าให้เกิดความ

เกรงกลัวและการหลีกหนี ซึ่งเหล่านี้  คือ อิหฺซาน ในการภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) และ อัลลอฮฺ(ซบ.) นั้น

ทรงรักบรรดามุหฺสินีน (ผู้บรรลุระดับอัลอิหซฺาน) ดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ 

(บท) ที่ 4  ชื่อ อัน-นิซาอฺ  อายะหฺ (โองการ) ที่ 125 ความว่า  
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“และผู้ใดเล่าจะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺและขณะเดียวกัน

เขาก็เป็นผู้กระท าดี และปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมผู้ใฝ่หาความจริง และอัลลอฮฺ ได้ถือเอา  

อิบรอฮีม เป็นสหาย” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 219) 

 

ในซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 31  ชื่อ ลุกมาน อายะหฺ (โองการ) ที่ 22 ความว่า 

 

 
 

“และผู้ใดยอมนอบน้อมใบหน้าของเขายังอัลลอฮฺ โดยที่เขาเป็นผู้กระท าดี แน่นอนเขาได้

ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้ว และบั้นปลายของกิจการทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮฺ” (สมาคมนักเรียนเก่า

อาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1022) 

   
และในซูเราะฮฺ (บท) ที่ 2  ชื่อ อัล-บะเกาะเราะหฮฺ  อายะหฺ (โองการ) ที่ 112 ความว่า 

 
 
 
“หาใช่เช่นนั้นไม่ ผู้ใดที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮฺ และขณะเดียวกัน เขาก็เป็น

ผู้กระท าความดีแล้วไซร้  เขาจะได้รับรางวัลของเขา  ณ ที่พระเจ้าของเขา และไม่มีความกลัวใด ๆ แก่

พวกเขาและทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  34) 

  

DPU



65 

ศาสนาอิสลามมีความมุ่งหมายในการปฏิบัติหลัก 3 ประการที่กล่าว คือ เพื่ออัลลอฮฺ(ซบ.) 

ท าอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพื่อตนเอง ปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วช้าขัดเกลากิเลสตนเอง) และ

เพื่อมนุษยชาติ โดยให้สังคมได้รับประโยชน์จากการกระท าของเรา นอกจากนั้นหลักศาสนาอิสลามมี

หลักห้ามใหญ่ๆตามคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ห้ามตั้งภาคี  หรือยึดถือน าสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงอัลลอฮฺ(ซบ.) เช่น  เงินตรา  ชื่อเสียงวงศ์

ตระกูล  เกียรติยศ  ประเพณี  แม้แต่อารมณ์ที่จะน ามาปฏิบัติในตัวเองไม่ได้ 

2. ห้ามกราบไหว้บูชารูปปั้น  วัตถุ  ต้นไม้  ดวงดาว  ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  แม่น้ า  ภูเขา  

ห้ามกราบไหว้ผีสางเทวดา  นางไม้  ในอิสลามไม่มีเจ้าที่  เจ้าทรง  ดังนั้นอิสลามจึงห้ามเซ่นไหว้สิ่งใดๆ

ทั้งสิ้น 

3. ห้ามเชื่อในเร่ืองดวง  ห้ามผูกดวง  ห้ามดูหมอตรวจดูชะตาราศี  ห้ามดูลายมือ  ห้ามถือ

โชคลาง  เล่นเคร่ืองรางของขลัง 

4. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด  ห้ามเสี่ยงทาย  เสี่ยงโชค  ห้ามแทงม้า  ลอตเตอร่ี  หวยเบอร์ 

5. ห้ามกินสัตว์ที่ตายเอง  สัตว์ที่มีโรค  ห้ามกินหมู  ห้ามกินสัตว์ที่ถูกน าไปเซ่นไหว้  สัตว์ที่

ถูกรัดคอตายโดยมิได้เชือดให้เลือดไหล  สัตว์ที่เชือดโดยมิได้กล่าวนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) ห้ามกิน

ดอกเบี้ย 

6. ห้ามเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด  เช่น  เหล้า  เบียร์  กระแช่  น้ าตาลเมา  กัญชา  ยาฝิ่น  เฮโรอีน  

อะไรก็ตามถ้าเสพเข้าไปแล้วท าอันตรายต่อร่างกาย เป็นสิ่งที่ต้องห้าม 

7. ห้ามผิดประเวณีไม่ว่าด้วยการยินยอม  ตกลงสมัครใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ตาม  ข้อห้าม

ในเร่ืองการร่วมประเวณีน้ีอิสลามมิได้ห้ามการผิดประเวณีอย่างเดียว  แต่อิสลามยังได้ห้ามสื่อของการที่

จะชักน าไปสู่การผิดประเวณีน้ันด้วย  เช่น  การสังคมระหว่างเพศจะต้องมีขอบเขตจ ากัด 

8. ห้ามกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเจตนาและไม่มีเหตุผล  เช่นการเจตนาเลือกสัตว์น้ าที่จะ

ท าอาหารด้วยการตั้งใจชี้เลือกปลา กุ้ง ปู ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามร้านขายอาหารและสั่งให้น าสัตว์น้ าตัวที่

เลือกไปท าอาหาร ซึ่งเป็นเจตนาในการฆ่าสัตว์ โดยเฉพาะการปิ้ง ย่าง ในขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตอยู่ 

9. ห้ามประกอบอาชีพที่ไม่ชอบด้วยศีลธรรม  หรืออาชีพนั้นจะน าประชาชนไปสู่หายนะ  

เช่น  ตั้งซ่อง  ตั้งโรงเหล้า บาร์  อาบอบนวด  ปล่อยเงินกู้โดยวิธีคิดดอกเบี้ย  รับซื้อของโจร  และเปิด

สถานที่เริงรมย์ทุกชนิด 

10. ห้ามบริโภคอาหารที่หามาได้โดยไม่ชอบธรรม   

11. ห้ามกักตุนสินค้าจนราคาสินค้าสูงแล้วออกขาย 
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12. ห้ามกระท าใดๆที่จะสามารถสร้างความเดือดร้อนต่อตนเอง  ต่อเพื่อนบ้าน  ต่อสังคม

และต่อประเทศชาติ 

     2.2.3  สังคมอิสลาม 

                2.2.3.1  แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาอิสลาม 
นักวิชาการตะวันตกที่น าเสนอค าว่า Sociology คือ Auguse Comte ในปี ค.ศ. 1839 ต่อมา

วิชา Sociology ได้รับการจัดระบบเป็นสาขาวิชาศึกษาสังคมในโลกตะวันตก ตั้งแต่ปี  1842 โดย 
Auguste Comte เขียนต าราชื่อว่า Positive Sociology โดยเสนอแง่คิดในการศึกษาสังคมออกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับ
ปัจเจกบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  Bouman 
นักสังคมวิทยาชาวตะวันตกอีกคนหนึ่งให้ทัศนะว่าวิชาสังคมวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับความร่วมมือกันของมนุษย์ในการท า
กิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน  Sidi Gazalba ให้ทัศนะว่าวิชาสังคมวิทยาเป็นวิชาที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตในสังคมของมนุษย์โดยตรง เช่น ประสบการณ์ในฐานะลูก พ่อแม่ เพื่อน 
เพื่อนบ้าน ญาติสนิท สมาชิกในครอบครัว ผู้น า ผู้ตามและอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้สะสมมาจาก
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในสังคม  

นอกจาก Auguste Comte แล้วพบว่ายังมีนักวิชาการทางด้านสังคมวิทยาท่านอ่ืนๆ อีกหลาย
ท่านอาทิเช่น Herbert,  Spencer,   Emile Dukheim , และ Max Weber เป็นต้น ซึ่งโลกตะวันตกได้อ้าง
ว่านักวิชาการเหล่านี้เป็นผู้วางรากฐานทางด้านการศึกษาสังคมของโลก แต่ทัศนะของนักวิชาการมุสลิม
คือรองศาสตราจารย์ Dr.Mustafa Jar และอาจารย์ Wanhashim Wanteh จากภาควิชามนุษย์วิทยาและ
สังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย ไม่ยอมรับค ากล่าวอ้างนี้ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่าโลก
ตะวันตกได้อ้างว่าบิดาแห่งสังคมวิทยาสมัยใหม่ คือ Auguste Comte (1842) ก็ตามแต่ความเป็นจริงทาง
ประวัติศาสตร์ (Factual History) นั้น ได้เป็นพยานให้ทราบว่าท่าน Ibnu Khaldun (อิบนุ คอลดูน) ได้
วางรากฐานของวิชาสังคมวิทยามาก่อนนักวิชาการตะวันตกไม่น้อยกว่า 500 ปี คือ ท่านมีชีวิตอยู่
ระหว่างปี ค.ศ. 1332-1406 โดยท่านได้เขียนหนังสือชื่อ The Muqaddimah อันเป็นแม่บทของวิชา 
Sociology ท่านเรียกชื่อความรู้ทางสังคมวิทยาเป็นภาษาอาหรับว่า   العمران      علم  หมายถึงศาสตร์ที่
เกี่ยวกับมนุษย์ (Humanity Science)   

รองศาสตราจารย์ Dr. Mustafa Jar ได้ยืนยันถึงความทันสมัย (Upto-date) ของทฤษฎีที่ท่าน 
Ibnu Khaldun เสนอด้วยเหตุผลต่อไปนี้  

1. ท่าน Ibnu Khaldun เปรียบเทียบสังคมชนบทกับสังคมเมือง ซึ่งต่อมา Rebert Fedfield ได้
น าทฤษฎีนี้ไปขยายเป็น Fok-Urban Continium ในศตวรรษที่ 20  
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2.  ทฤษฎี Social Solidarity หรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า   عصبية ของท่าน Ibnu Khaldun 
ได้สอดคล้องกับแนวคิด Solidarity Mechanical และ Solidarity Organic ของ E.Durkheim, Gemin-
Shacrt และของ Gesell Shaft (Tonnies) ซึ่งท่านเหล่านี้พึ่งคิดขึ้นมาและเป็นที่นิยมในบรรดานักสังคม
วิทยาตะวันตกในศตวรรษที่ 19  

3.  ทฤษฎีวงจรสังคม (Cyclical Theory) ของท่าน Ibnu Khaldun ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสอดคล้องกันกับทฤษฎีวิวัฒนาการ (Historical 
Materialism) ของ Karl Marx ในศตวรรษที่ 19 และยังสอดคล้องกับทฤษฎีความเสื่อมของตะวันตก 
(Decline of the West) ของ Aswad Spengler และสอดคล้องกับแนวคิดของ Arnold Toybee (la Study 
of History) ในศตวรรษที่ 20  

4.  ท่าน Ibnu Khaldun ได้วางรากฐานวิชาสังคมวิทยาประวัติศาสตร์ (Historical 
Sociology) โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ในสังคมยุคก่อนกับ
ปรากฎการณ์ในปัจจุบันของสังคม ซึ่งทฤษฎีนี้ยังคงทันสมัยจนถึงปัจจุบัน  

5.  ในด้านสังคมวิทยาการเมือง (Political Sociology) ท่านอิบนุคอลดูนได้วางกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของสังคม ว่าถ้าสังคมรวมตัวบนฐานของ   عصبية จะสามารถสร้าง
ระบบการปกครองอันยิ่งใหญ่ได้ ทั้งนี้เพราะความรู้สึกในความเป็นพี่น้องที่มีขอบเขตจ ากัดนั้นจะ
ขยายตัวสู่วงกว้างเพื่อรวมตัวกันป้องกันการรุกราน  

6. ในด้านเศรษฐกิจ การผลิต การค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  การเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้า ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง  ซึ่งปัจจุบันมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ภายใต้ชื่อเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy) ท่านอิบนุคอลดูน ก็ได้พูดมาก่อนแล้ว  

7.  ท่านอิบนุคอลดูนพูดถึงกฎเกณฑ์ทางสังคม Social Law การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของ
สังคมและการวิเคราะห์อย่างมีระบบ (Systematic Analysis) ซึ่งปัจจุบันเป็นสาขาที่มีความส าคัญทาง
สังคมศาสตร์  

จากเหตุผลข้างต้นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าบิดาแห่งวิชาสังคมวิทยา  (The Father of 
Sociology) นั้นคือ ท่านอับดุลรอฮมาน มุฮัมมัด คอลดูน อัลดารอมีย์ (อิบนุคอลดูล) ผู้มีชีวิตระหว่างปี 
ค.ศ. 1332-1406  

ทฤษฎีสังคมวิทยาอิสลามมีลักษณะเป็นทฤษฎีที่มีทั้งจุลภาค (Micro) และมหาภาค (Macro) 
อยู่ในตัว  กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและสังคม และเป็นทฤษฎีที่
มองทั้งความร่วมมือของสังคมและมองถึงพัฒนาการของสังคม  ความขัดแย้งของสังคมร่วมกันทฤษฎี
สังคมวิทยาอิสลามจึงมองพัฒนาการของสังคมมนุษย์ในรูปของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และ
ความร่วมมือระหว่างโครงสร้างทางสังคมที่เป็นเอกภาพไม่มีส่วนของความขัดแย้งระหว่างโครงสร้าง
ต่าง ๆ ทางสังคม ทฤษฎีสังคมวิทยาอิสลามมองความเป็นเอกภาพของระบบสังคมทั้งระบบ  กล่าวคือ
โครงสร้างทางสังคมทุกโครงสร้างจะต้องสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ     
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การเมือง การปกครอง การศึกษาและอื่น ๆ นั้นจะเป็นเอกภาพกลมเกลี่ยวกัน ผูกพันอาศัยซึ่งกันและกัน
และไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดียวได้ แต่อย่างไรก็ตามแม้โครงสร้างทางสังคมจะเป็นเอกภาพและกลม
เกลียวกัน อิสลามมองว่ามนุษย์ในสังคมอาจมีความแตกต่างทางความเห็น  และอาจขัดแย้งระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับปัจเจกบุคคล ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม  ระหว่างสังคมกับสังคม อิสลามได้เตรียมแนว
ทางแก้ไขเพื่อเป็นทางออกไว้อย่างดีคือแนวทางแห่งการอิสลาห์   ( لصا  ل ا  ) อันหมายถึงการ
ประนีประนอมปรองดองกัน และมาตรการในการลงโทษ ( الجزاء ) ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน  

นอกจากนี้ทฤษฎีสังคมวิทยาอิสลามได้มองถึงการกระท าระหว่างกันของมนุษย์ ว่า เป็น
ธรรมชาติที่อัลลอฮฺ(ซบ.)ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นในการกระท าระหว่างกันของมนุษย์นั้นอิสลามได้วาง
รูปแบบไว้อย่างเหมาะสม สมบูรณ์ยิ่ง มีทั้งการกระท าทางเดียว (One Way Interaction) และมีทั้งการ
กระท าทั้งสองฝ่าย (Two Way Interaction) มีทั้งใช้สื่อเป็นสัญลักษณ์และมีทั้งใช้ค าพูด มีทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีสังคมวิทยาอิสลามนั้นเป็นทั้ง Micro 
theory และ Macro theory อยู่ในตัว  
               2.2.3.2  แนวคิดทางสังคมของนักคิดมุสลิม 

1) อิบนุคอลดูน ชื่อเต็ม อับดุลรอฮมานบินมูฮัมมัดคอลดูน อัลฮัลรอมีย์ (อิบนุคอลดูน) เกิด
เมื่อวันที่ 1 รอมฏอน ฮ.ศ. 732 ตรงกับ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1332 ที่เมืองเฟส ประเทศตูนีเซีย ท่านเป็น
ลูกคร่ึงอาหรับ - สเปน เมื่อท่านมีอายุครบ 20 ปี ได้รับราชการเป็นราชเลขาของสุลต่าน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ในเมืองเฟส แนวคิดทางสังคมของท่าน Ibnu Khaldun สรุปได้ดังนี้   

การใช้ชีวิตในสังคมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างสังคมเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์  
สังคมเกิดขึ้นเมื่อมีปัจเจกบุคคล สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นเป็นไป
ตามที่อัลลอฮ(ซบ.)ได้ก าหนดไว้ สังคมมนุษย์จะได้รับอิทธิพลจากภูมิหลัง สิ่งแวดล้อมและการศึกษา  
คนในสังคมชนบทมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยและร่วมมือกันสูง  ในขณะที่คนในสังคมเมืองจะพึ่งพา
ตนเองสูง สังคมชนบทเกิดก่อนสังคมเมืองและสังคมเมืองนั้นเกิดจากการพัฒนาของสังคมชนบท  
(Urbanization)  สังคมชนบทใกล้กับความดีและยอมรับความดีง่ายกว่าสังคมเมือง  คนในสังคมชนบท
มีความกล้าหาญกว่าคนในสังคมเมือง ทั้งนี้เพราะคนในสังคมเมืองยึดกฎหมายมากเกินไปจนกลายเป็น
สังคมที่ชี้ขลาด  
                   2) อัลมาวัรดี ชื่อเต็มคือ อาบูลหะสัน อาลี บินมุฮัมมัด เบ็น ฮาบีบ อัลมาวัรดี ท่านเสียชีวิต
เมื่อ ฮ.ศ. 456 ตรงกับ ค.ศ. 1058 ขณะนั้นมีอายุ 86 ปี ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิกฮฺ ของมัซฮับชาฟิ
อีย์ ท่านเคยเป็นครูสอนทั้งที่บัฆดาดและบัศรอฮฺ เคยเป็นหัวหน้าคณะกอฎีที่เมืองอุสตุวา  ท่านมีผลงาน
เขียนหลายเล่มและที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองสังคม คือ อัลอัฮกาม อัศศุลตอ–นียะฮฺ ท่านเป็นผู้ที่ให้ความหมาย
คอลีฟะฮฺอย่างชัดเจนที่สุด โดยกล่าวว่า คอลีฟะฮฺคือผู้ท าหน้าที่แทนท่านนบีเพื่อปกครองศาสนาและรัฐ 
แนวคิดทางสังคมของท่านอัลมาวัรดี เกี่ยวกับผู้น าสรุปได้ดังนี้ผู้น าหรือผู้ปกครองในอิสลามนั้นมิใช่
เป็นตัวแทนของอ านาจการปกครองเท่านั้น แต่เป็นผู้น าที่มีภารกิจในการน าสังคมในทุกๆ มิติของชีวิต 
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ในภาพรวมสังคมต้องท าหน้าที่เพื่อพิทักษ์อุดมการณ์และปกป้องความย าเกรงที่สังคมมีต่ออัลลอฮฺ
(ซบ.)พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพความรู้ของสมาชิกในสังคม  เพื่อสถาปนาความยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับหลักอาดาละฮฺ ( عدالة ) ในอิสลาม  เพื่อด ารงรักษาวิญญาณแห่งชะรีอะฮฺ ทั้งในด้านสังคม การเมือง 
วัฒนธรรมและปัจเจก บุคคล  และเพื่อด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและการญิฮาด  

 3) ชาฮวาลียุลลอฮฺ มีชื่อเต็มว่า กุตูบุดดีน อาหมัด บินอับดุลรอฮีม เกิดเมื่อวันที่ 4 เดือน   
เซาวาล ฮ.ศ.1114 ตรงกับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1703 ตรงกับสมัยราชวงศ์โมกุลปกครองอินเดีย ท่าน
ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปของโลกมุสลิมเพราะท่านเชิญชวนสังคมสู่การยึดถืออัล-กุรฺอาน และปฏิบัติตาม
ซุนนะฮ ฺมากกว่า ยึดถือทัศนะใดทัศนะหนึ่งโดยเฉพาะ แนวคิดทางสังคมของท่านชาฮวาลียุลลอฮฺ สรุป
ได้ว่าชีวิตในโลกแห่งสังคมของมนุษย์นั้น มนุษย์ต้องเชิญหน้ากับอุปสรรคหลายอย่างคนฉลาดเท่านั้น
ที่สามารถหาทางออกให้แก่ตนเองและสังคมได้ สังคมมนุษย์ได้พัฒนาการมาเป็นระยะๆ ดังนี ้

ระยะแรก เป็นระยะที่สังคมมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในป่า (The Jungle Life) มีความ
ต้องการปัจจัยยังชีพไม่มากนัก คือ ต้องการเพียงอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย  ระยะที่ 2 เป็น
ระยะแห่งการพัฒนาขึ้นเป็นสังคมเมือง (The life of Town and cities) จากการที่มนุษย์ใช้ชีวิตร่วมกัน
ในระยะแรกท าให้เขาได้รับประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในสังคม  ซึ่งประสบการณ์นั้นเป็นความรู้ที่
มนุษย์สามารถปรับวิถีชีวิตในสังคมได้  ดังนั้นในระยะนี้สังคมจึงต้องการ สิทธิและระบบแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว  หน้าที่ของครอบครัว ได้แก่การเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่
บุตรหลาน รวมถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างญาติและเพื่อนๆ ที่ใกล้ชิด      

ส าหรับ ระยะที่ 3 เป็นระยะแห่งการก่อตัวของความเป็นชาติ (The Nation) ระยะนี้เป็น
ระยะของการพัฒนาจากชนบทสู่ความเป็นเมืองและขยายเป็นหลายๆ  เมืองซึ่งแต่ละเมืองก็มี
ความสัมพันธ์กันเป็นระยะแห่งการพัฒนาสังคม ดังนั้นสังคมจึงต้องการปัจจัยในการด ารงชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้น จึงท าให้สังคมต้องร่วมมือกันมากขึ้นและการใช้ชีวิตในสังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบมากขึ้น  ดังนั้น
สังคมจึงต้องมีผู้น าที่เหมาะสม มีคุณสมบัติพอเพียงที่จะน าสังคมได้ เช่น เป็นคนที่มีบุคลิกดี มีความ
กล้าหาญ อดทน ปราณีประนอม เป็นผู้ที่มีเกียรติ และได้รับการยกย่องจากสังคม เป็นต้น   และระยะ
ที่ 4 เป็นระยะแห่งความเป็นนานาชาติ สังคมมนุษย์ได้ขยายตัวและพัฒนาจากระดับชาติสู่ความเป็น
นานาชาติขึ้นมา ความเสื่อมของสังคมมีสาเหตุมาจากสังคมเสื่อม เมื่อสังคมละเลยการปฏิบัติตาม     
ซุนนะฮ ฺโดยหันไปยึดถือทัศนะของบุคคลมากกว่าอัล-กุรฺอานและซุนนะฮฺ  มูลเหตุของความเสื่อมของ
สังคมประการหนึ่ง คือ การยึดถืออากีดะฮฺแบบผสมผสาน เช่นการผสมผสานความเชื่อของฮินดูกับ
อิสลาม ความเชื่อของตะวันตกกับอิสลาม เป็นต้น ดังนั้นการที่จะให้สังคมมุสลิมเข้มแข็งต้องขัดเกลา
อากีดะฮฺของสังคมให้บริสุทธิ์และหันกลับสู่การยึดถือคัมภีร์อัล-กุรฺอาน สาเหตุส าคัญที่ท าให้สังคม
มุสลิมเสื่อมคือขาดความเป็นเอกภาพ ขาดการรวมกลุ่ม ขาดการกลมกลืนเนื่องจากความแตกต่างของ
การเข้าใจเตาฮีด 
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4) อิบนุตัยมียะฮฺ คือ ตะกียุดดีน อิบนุตัยมียะฮฺ เกิดที่เมืองดามัสกัส ในปี 1263 เสียชีวิตใน
เรือนจ าปี 1328 ท่านเป็นนักวิชาการในสังกัดของมัซฮับฮัมบาลี  ท่านมีผลงานเขียนมากมาย แต่ที่โด่ง
ดังเกี่ยวกับสังคม การเมือง การปกครอง คือ (      السياسة الشرعية ) แนวคิดทางสังคมของท่าน สรุป
ได้ดังนี ้

ศาสนาเป็นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล สังคม และวัฒนธรรมการควบคุมทางสังคม (Social 
Control) เป็นสิ่งที่จ าเป็น แต่จะไม่สามารถท าหน้าที่เชิญชวนสู่ความดีและห้ามปรามความชั่วได้อย่าง
สมบูรณ ์หากไม่มีอ านาจในสังคม วัตถุประสงค์ส าคัญของสถาบันการปกครอง คือ การส่งเสริมศาสนา
และดูแลกิจการทั้งหมดของมนุษย์  การยึดถือคุณธรรมเป็นหลักส าคัญของระบบสังคมอิสลาม  ทั้งนี้
เพราะว่าภารกิจส าคัญของสมาชิกสังคมและพลเมืองของรัฐอิสลามนั้นคือการเชิญชวนสู่ความดีและ
ห้ามปรามความชั่ว สถาบันวิชาการและนักวิชาการมีบทบาทส าคัญในการชี้น าสมาชิกของสังคม  ทั้งนี้
ท่านอิบนุตัยมียะฮเป็นนักวิชาการมุสลิมคนแรกที่เสนอทฤษฎีความผิดปกติของสังคมและการรักษา
ความผิดปกติของสังคม (Social Pathology and Social Theraphy) 
                2.2.3.3  สังคมอิสลามของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) 

ในศตวรรษที่ 6 ซึ่งเป็นช่วงที่ท่านรอซูลเกิดขึ้นมานั้นมีสังคมใหญ่ๆที่เป็นที่รู้จักอยู่ 3 สังคม
ด้วยกันคือ สังคมโรมัน สังคมเปอร์เซีย สังคมอาหรับ โดยที่ 2 สังคมแรกมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน 
คือ สังคมแรกสังคมโรมันเป็นสังคมแห่งความรู้และสังคมแห่งกฎหมาย  แต่กฏหมายโรมันนั้นเป็น
กฎหมายที่ไม่ให้สิทธิแก่สมาชิกที่อ่อนแอของสังคม  เป็นกฎหมายที่ใช้ปกป้องผลประโยชน์ของชน
ชั้นสูงเท่านั้น สังคมโรมันมีระบบทาสโดยที่เจ้าของทาสไม่ต้องรับผิดชอบต่อทาสและยังสามารถฆ่า
ทาสได้โดยไม่ผิดกฎหมาย   เช่น  กรณีที่ทาสกระท าผิดประเวณีกับอิสระชนกฏหมายก าหนดให้
ลงโทษทาสที่กระท าผิดในข้อหานี้ด้วยการประหารชีวิต  แต่อิสระชนจะไม่ถูกลงโทษเช่นนั้น 
โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกรัฐสภากระท าผิดกฏหมายจะก าหนดบทลงโทษเบามาก  ภายใต้กฏหมายโรมัน
นั้นสตรีไม่ถือว่าเป็นอิสระชน แต่เป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชาย  ดังนั้นสตรีจึงเป็นทาสของพ่อก่อน
แต่งงาน แล้วจะเปลี่ยนสิทธิเป็นทาสของสามี หลังจากแต่งงานแล้ว  ดังนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัว
จึงมีลักษณะที่สามีมีสิทธิเหนือภรรยาแต่ไม่มีหน้าที่ ในขณะที่ภรรยามีแต่หน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสามีโดย
ไม่มีสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนในด้านศาสนานั้นสังคมโรมันเป็นสังคมแห่งการบูชาเทพเจ้าในลักษณะ    
ต่างๆ มากมาย  

สังคมที่ 2 คือสังคมเปอร์เซียที่มีระบบการด ารงชีวิตโดยการแยกโลกออกจากธรรมชาติ  
(Secularism) คนดีจะไม่สนใจกิจกรรมของโลก ใช้ชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโลกถึงขนาด
ว่าห้ามแต่งงานเพื่อที่จะได้ด าเนินชีวิตสู่การนิพพาน และถือว่าคนดีถูกสาปโดยสังคมเพราะในสังคม
นั้นเต็มไปด้วยสมาชิกที่ชั่วร้าย ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะหลีกหนีให้พ้นจากความชั่วคือการนิพพาน  โดยที่
สังคมเปอร์เซียรับหลักการน้ีจากเพื่อนบ้านคือ อินเดีย  
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สังคมที่ 3 คือสังคมอาหรับ แผ่นดินอาหรับเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลมีทั้งภูเขาและ
ทะเลทราย น้ าหายากจะมีอยู่เป็นหย่อมๆ ดังนั้นสังคมอาหรับจึงเป็นสังคมย่อยไม่รวมตัวกันเป็นสังคม
ใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างสังคมย่อยก็มีไม่มากนัก  ต่างกลุ่มต่างอยู่ไม่ขึ้นแก่กัน ท าให้สังคม
อาหรับเป็นสังคมอิสระที่อยู่ระหว่างสังคมใหญ่คือระหว่างสังคมโรมัน  กับสังคมเปอร์เซีย โดยมีเมือง
มักกะฮฺเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ระหว่างโรมและเปอร์เซียโดยผ่านเส้นทางจาม ส่วนเส้นทางพาณิชย์
จากเปอร์เซียสู่โรมผ่านนครมักกะฮโฺดยใช้เส้นทางยะมัน  

ลักษณะของสังคม 3 ลักษณะที่กล่าวมา อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ส่งท่านรอซูลลงมายังสังคม
อาหรับเพื่อสร้างสังคมอิสลามขึ้นมาอีกคร้ังหนึ่งอันเป็นรอซูลท่านสุดท้ายที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ส่งมายัง
มนุษยชาติบนพื้นโลก อัลลอฮฺ(ซบ.) เรียกสังคมอาหรับว่าสังคมญาฮีลิยะฮฺ ส่วนสังคมที่ท่านรอซูลสร้าง
ขึ้นมาใหม่นั้น เรียกว่า สังคมอิสลาม  
                2.2.3.4  ความหมายของสังคมอิสลาม 

  สังคมอิสลามคือสังคมที่ได้รับการสถาปนาขึ้นบนพื้นฐานของคัมภีร์อัล-กุรอานและ     
ซุนนะฮฺ โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการคือ หลักอากีดะฮฺ (หลักยึดมั่นทางจิตใจ)  หลักชะรีอะฮฺ (หลัก
บทบัญญัตขิองศาสนา)  หลักอัคลาค (หลักจริยธรรม) ดังนี ้

1) หลักอากีดะฮฺ ท่านศาสตรจารย์คูรซีด อาหมัด กล่าวว่าอากีดะฮฺเป็นพื้นฐานส าคัญของ
การสร้างสังคมและเป็นบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และ   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการสร้างสังคมอิสลามต้องเร่ิมด้วยการสร้างปัจเจกบุคคลให้เป็นปัจเจกบุคคลที่มี 
อากีดะฮฺถูกต้อง ( لصحيحة عقيدة  ) มีอีมาน (ศรัทธา) ที่ล้ าลึกและเข้มแข็ง (     العميق    اليمان  )  เพราะ
อีมานเป็นรากฐาน เป็นแก่นแท้ของความมั่นคงในความเป็นมุสลิมที่ยึดมั่นในอิสลาม  ปัจเจกบุคคลที่มี
อากีดะฮฺเข้มแข็งและมีอีมานที่มั่นคงเท่านั้น จะยอมรับค าบัญชาของอัลลอฮฺ(ซบ.) ในขณะที่สังคม
อิสลามเป็นสังคมที่สมาชิกในสังคมผูกพันด้วยค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.) น้อมรับกฏเกณฑ์ทางสังคมที่
พระองค์บัญชาลงมา ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.)  กล่าวในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน  ในซูเราะฮฺ (บท) ที่ 24  ชื่อ อันนูรฺ 
อายะหฺ (โองการ) ที่ 51 ความว่า 
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 “แท้จริงค ากล่าวของบรรดาผู้ศรัทธา เมื่อพวกเขาถูกเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺและร่อซูลของ

พระองค์เพื่อให้ตัดสินระหว่างพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า  เราได้ยินแล้ว และเราเชื่อฟังปฏิบัติตาม” 

และชนเหล่านี้พวกเขาเป็นผู้ประสบความส าเร็จ” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  

862) 

สังคมอิสลามเป็นสังคมแห่งศรัทธาชน ซึ่งศรัทธาชนนั้นพร้อมเสมอที่จะน้อมรับค าบัญชา
ของอัลลอฮฺ(ซบ.) และตื่นตัวตลอดเวลาที่จะละทิ้งข้อห้ามต่าง ๆ ที่พระองค์บัญชาลงมา มุอฺมินจะน้อม
รับค าบัญชาการของอัลลอฮฺ(ซบ.) โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่ถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ดังนั้น
เขาจะด าเนินการตามค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.) ทั้งหมดและถือว่าค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.) นั้น เหมาะสม
สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริง   และด้วยเหตุที่       
อากีดะฮฺเป็นรากฐานของสังคมอิสลาม ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงปลูกฝังอากีดะฮฺ
ให้แก่ประชาชาติของท่านถึง 13 ปี ณ นครมักกะฮฺ เป็นระยะเวลา 13 ปีแห่งการสร้างฐานส าหรับสังคม
อิสลาม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของอากีดะฮฺในฐานะเป็นหลักพื้นฐานของสังคมอิสลาม  

2) หลักชะรีอะฮฺ สังคมอิสลามเป็นสังคมแห่งกฎหมาย เป็นสังคมแห่งการแปรหลักชะรีอะฮฺ 
มาบังคับใช้ในสังคม ในขณะเดียวกันอิสลามเป็นระบบที่สมบูรณ์และมีศักยภาพพร้อมในการสนองต่อ
ความต้องการของสังคมในทุก ๆ ด้านทุก ๆ สถานที่และทุกยุคทุกสมัย ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.) กล่าวรับรอง
ในคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 5  ชื่อ อัล-มาอิดะฮฺ ในข้อความส่วนหนึ่งของอายะหฺ (โองการ) ที่ 
3 ความว่า  

 

...  ... 
  

“... วันนี้ข้า (อัลลอฮฺ)  ได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้

ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า

แล้ว... ” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  241) 

สรุปจากโองการที่กล่าวมานี้ว่า จะไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วส าหรับมนุษย์ นอกจากการน้อม
รับชะรีอะฮฺอิสลามียะฮฺมาบังคับใช้ในสังคม ชะรีอะฮฺอิสลามียะฮฺนั้นมีความสมบูรณ์และครอบคลุมใน
ทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม การศึกษา จริยธรรม และอ่ืน 
ๆ ดังนั้นสังคมมุสลิม ณ ที่ใดก็ตามที่ไม่น าชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.)  สังคมนั้นย่อมตกอยู่ในสภาพ
ที่อัลลอฮ(ฺซบ.) กล่าวไว้ในคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 5  ชื่อ  อัล-มาอิดะฮ ฺในข้อความส่วนหนึ่ง
ของอายะหฺ (โองการ) ที่ 44 ความว่า  
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   ... 

 “... และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้
ปฏิเสธการศรัทธา ” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  257) 

และในซูเราะฮฺ (บท) ที่ 59  ชื่อ อัลหัซรฺ ในข้อความส่วนหน่ึงของอายะหฺ (โองการ) ที่ 7 ความว่า 

…  ...   

“… เป็นสิทธิของอัลลอฮฺและร่อซูล และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสีย …” 
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1470) 

นี่คือค าบัญชาการของอัลลอฮฺ(ซบ.) ส าหรับศรัทธาชนผู้เป็นสมาชิกของสังคมอิสลามต้อง
สดับรับฟัง และด าเนินการให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงบัญชาไว้ ในขณะเดี่ยวกันสังคมอิสลาม
ต้องไม่เป็นสังคมที่สยบต่อวิถีชีวิตอ่ืนใดนอกจากวิถีชีวิตแห่งอัลอิสลามเท่านั้น ชะรีอะฮฺอิสลามียะฮฺใน
ฐานะเป็นหลักพื้นฐานของสังคมอิสลาม มีลักษณะเฉพาะดังนี้  

ลักษณะแรก มีลักษณะที่มั่นคงถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ ทั้งนี้
เพราะอัลลอฮฺ(ซบ.)  เป็นผู้สร้างมนุษย์ อัลลอฮฺ(ซบ.) รู้ถึงความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่พระองค์
สร้างมา  ดังนั้นอัลลอฮฺ(ซบ.)  จึงก าหนดหลักชะรีอะฮฺเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่ง
มีธรรมชาติที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.) กล่าวในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 30  ชื่อ     
อัรฺรูม อายะหฺ (โองการ) ที่ 30 ความว่า 

 

 

“ดังนั้น เจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้ (โดยเป็น) ธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่ง
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮฺ นั่นคือศาสนาอัน
เที่ยงตรง แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1005) 
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ลักษณะที่สอง ชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.) มีลักษณะเป็นกรอบกว้างๆ ก าหนดกฎเกณฑ์   
ทั่วๆ ไป เพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยโดยไม่ออกนอกกรอบที่อัลลอฮฺ (ซบ.) 
ก าหนดไว้  ลักษณะที่ 3 กฎเกณฑ์ทั่วๆ ไปที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ก าหนดในชะรีอะฮนั้นครอบคลุมทุกๆ ด้าน
ส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตในสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
วัฒนธรรม การศึกษาและอ่ืนๆ และ ลักษณะที่ 4 ชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นกฎเกณฑ์ที่ก่อให้เกิด
การพัฒนาและเสริมสร้างให้มนุษย์มีการตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสู่คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  

3) หลักอัคลาก  อัคลาก คือพฤติกรรมที่เป็นการแสดงออกตามธรรมชาติของคนใดคนหนึ่ง 
ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ไม่มีการเสแสร้ง ปรุงแต่งหรือวางแผนมาก่อน  แต่มันเป็นการแสดงออกที่เป็น
พฤติกรรมปกติของคน ๆ หนึ่ง อัคลากแบ่งออกเป็น 2 ประเภท อัคลากที่ดีและอัคลากที่ไม่ดี แต่มาตร
วัดแห่งความดีหรือไม่ดีของอัคลากต้องขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของอัลลอฮฺ(ซบ.)ในอัล-กุรฺอานและตามที่
ท่านรอซูลได้ให้ตัวอย่างไว้ในซุนนะฮ ฺ การสร้างปัจเจกบุคคลให้มีอัคลากสมบูรณ์นั้นเป็นจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญประการหนึ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.)ได้ส่งท่านรอซูลมาในสังคมมนุษย์ ดังที่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด 
(ศ็อลฯ) กล่าวไว้ว่า 

 

الخاق مكارم لتمم بعثت انما  
 
“ แท้จริงฉันถูกส่งมาเพื่อด าเนินการให้บุคคลิกภาพที่มีเกียรติน้ันมีความสมบูรณ์ ”  

 
หลักอัคลากเป็นหลักพื้นฐานของสังคมอิสลามที่มิอาจละเลยได้  และอัคลากมีความ

เกี่ยวข้องกับอากีดะฮฺและชะรีอะฮฺ  หลักอัคลากอิสลามมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างให้ปัจเจกบุคคลในสังคม
เป็นปัจเจกบุคคลที่มีคุณสมบัติอันประกอบด้วย  มีความยุติธรรม  เป็นที่ไว้วางใจได้ ซื่อสัตย์   มีสัจจะ 
มีความอดทน มีความรักความเมตตา จงรักภักดี ใจกว้าง โอบอ้อมอารี และคุณลักษณะอ่ืนที่เป็น
คุณลักษณะที่เป็นที่ยกย่องในอิสลาม (    محمودة ) ซึ่งปัจเจกบุคคลที่มีคุณลักษณะเป็นที่ยกย่องนั้น 
สามารถก่อสร้างสังคมที่สงบสุข สังคมที่มีความสามัคคีได้   ในทางกลับกันหากปัจเจกบุคคลในสังคม
เป็นปัจเจกบุคคลที่มีลักษณะนิสัยตรงกันข้ามกับคุณลักษณะที่น่ายกย่อง  คือมีลักษณะนิสัยเป็นที่น่า
รังเกียจ ( مذمومة ) ปัจเจกบุคคลนั้นจะเป็นตัวท าลายให้สังคมอิสลามล่มสลายได้  

นอกจากระบบสังคมอิสลามจะประกอบด้วยหลักพื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว  ระบบสังคม
อิสลามยังมีหลักอ่ืนๆ เข้ามาเสริมความเข้มแข็งอีกด้วย เช่น หลักความเป็นพี่น้อง ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.)
กล่าวไว้ในคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 49  ชื่อ อัลหุญร็อต อายะหฺ (โองการ) ที่ 10 ความว่า 
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“แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกัน
ระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงย าเกรงอัลลอฮฺ เถิด หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” 
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1350)  และ ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้
กล่าวว่า   اخوالمسلم  المسلم  “ มุสลิมกับมุสลิมด้วยกันนั้นเป็นพี่น้องกัน ” 

หลักที่ผูกพันศรัทธาชนให้เป็นพี่น้องกันนั้น จะสามารถสร้างสังคมแห่งศรัทธาชนให้เป็น
สังคมที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงได้ นอกจากนี้ในระบบสังคมอิสลามยังมีหลักความร่วมมือในการ
กระท าความดีและไม่สมคบร่วมคิดกันกระท าความชั่ว  ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.)กล่าวใน คัมภีร์ อัล-กุรฺอาน   
ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 5 ชื่อ อัล-มาดิอะห ฺในบางส่วนของอายะหฺ (โองการ) ที่ 2 ความว่า 

...  ... 

“... และพวกจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความย าเกรง และจงอย่าช่วยกันใน
สิ่งที่เป็นบาป ...” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 240) 

หลักการนี้เป็นหลักการที่ส าคัญในการปกป้องความสงบสุข  ความมั่นคงของระบบสังคม
อิสลามและเป็นหลักการที่ด ารงอยู่กับสังคมอิสลามตลอดไป ดังนั้นสังคมใดก็ตามที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย
มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานดังกล่าว และมิได้ใช้หลักพื้นฐานทั้ง 3 ประการนี้ สังคมนั้นไม่ถือว่าเป็นสังคม
อิสลาม สังคมอิสลามมีลักษณะพิเศษ คือกิจการทุกอย่างของสังคมจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) เพียงองค์เดียวเท่านั้น จะไม่มีสังคมใดได้ชื่อว่าเป็นสังคมมุสลิมจนกว่าจะมี
การน าเอาระบบแห่งการด าเนินชีวิตของอิสลามมาใช้ในสังคมนั้น ในทางกลับกันสังคมที่มิใช่สังคม
มุสลิมก็เป็นสังคมญาฮิลียะฮฺ 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สังคมอิสลามกับสังคมมุสลิม คือสังคมเดียวกัน แต่ถ้า
สังคมใดก็ตามที่มิได้สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นสังคมนั้นมิใช่สังคมอิสลาม แม้นว่าจะเป็น
สังคมที่ประกอบด้วยหน่วยของสังคมเป็นครอบครัวมุสลิมก็ตาม ดังนั้นทุกๆ สังคมอิสลามย่อมเป็น
สังคมมุสลิม แต่มิใช่ว่าทุกๆ สังคมมุสลิมจะเป็นสังคมอิสลามเสมอไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นถูก
สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานอะไรนั่นเอง  สังคมมุสลิมในปัจจุบันคือสังคมที่ประกอบด้วยหน่วยของสังคม
เป็นครอบครัวมุสลิม โดยไม่ค านึงถึงว่าสังคมนั้นถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของอะไรก็ตาม   ซึ่งตาม
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ความเข้าใจในลักษณะนี้สังคมมุสลิมในปัจจุบันอาจถูกจัดอยู่ในกลุ่มสังคมญาฮีลิยะฮฺก็ได้  เพราะ
สังคมญาฮิลียะฮฺนั้น คือสังคมที่ไม่น าเอาระบบการด าเนินชีวิตของอิสลามมาใช้ในสังคมที่กล่าวมา   
สังคมเกิดขึ้นจากการรวมหน่วยของสังคมเข้าด้วยกัน ในขณะที่หน่วยของสังคมจะมีได้ต่อเมื่อมีปัจเจก
บุคคล  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสังคมจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีปัจเจกบุคคล  ปัจเจกบุคคลที่ผ่านการสร้างมา
อย่างดีและมีคุณภาพแบบ อิสลาม (Islamic Quality) นั้นสร้างหน่วยของสังคมโดยการตั้งครอบครัว
อิสลาม (Islamic Family) และเมื่อครอบครัวอิสลามมีมากขึ้นก็จะกลายเป็นชุมชนและสังคมอิสลามใน
โอกาสต่อไป ในกรณีของสังคมมุสลิมปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากหน่วยสังคมที่เป็นครอบครัวมุสลิม แต่ไม่
มีคุณภาพเชิงอิสลาม (Unislamic Quality Family) เราก็สามารถใช้กระบวนการนี้ได้ โดยเร่ิมจากพัฒนา
คุณภาพของครอบครัวมุสลิมให้เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพเชิงอิสลามได้เช่นกัน  

สังคมอิสลามจึงเป็นสังคมที่สร้างโดยปัจเจกบุคคลมุสลิม ซึ่งการเป็นปัจเจกบุคคลมุสลิม  
นั้นแนวทางจากคัมภีร์อัล-กุรอฺานได้สร้างเขาทั้งทางด้านอากีดะฮฺและอัคลาค ดังนั้นเมื่อมีสังคมขึ้นมา ก็
จัดระบบเขาเหล่านั้น เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสังคมให้เป็นไปตามที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงประสงค์ กล่าวได้
ว่าหลังจากที่แนวทางจากคัมภีร์อัล-กุรฺอานสร้างปัจเจกบุคคลให้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีอุดมการณ์มี
บุคคลิกภาพแห่งอิสลามแล้วก็ผูกพันพวกเขาด้วยหลักที่เรียกว่า “ ชะรีอะฮฺ ” คัมภีร์อัล-กุรฺอานได้วาง
ระบบแห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์ในทุกๆด้าน  ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺ(ซบ.) 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งระบบ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นวิถีชีวิตทางสังคม  

ดังนั้นสังคมอิสลามจึงเป็นสังคมท่ีใช้ แนวทางจากคัมภีร์อัล-กุรฺอาน เป็นระบบวิถีชีวิตของ
สังคม ส่งผลให้สังคมยิ่งสงบ ปลอดภัย หากสังคมนั้นยึดถือคัมภีร์อัล-กุรฺอานอย่างเข้มแข็ง ในทาง
กลับกันหากสังคมใดละท้ิงแนวทางจากคัมภีร์อัล-กุรอฺานสังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมท่ีตรงกันข้ามกับ
ท่ีกล่าวมา  

จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดสรุปได้ว่า แหล่งที่มาอันดับแรกของสังคมอิสลามคือ
คัมภีร์อัล-กุรฺอาน แหล่งที่มาอันดับสองของสังคมอิสลาม คือ อัซซุนนะฮฺ ซุนนะฮฺคือทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มาจากท่านรอซูล (ศ็อลฯ) ทั้งที่เป็นค าพูด การกระท า และการยอมรับของท่าน  จากที่กล่าวมานี้เรา
สรุปได้ว่าอัซซุนะฮฺนั้นมาในรูปของการบอกให้เราทราบถึงเร่ืองต่างๆ ในทุกๆ  ด้านที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น เร่ืองเกี่ยวกับความรู้สึกร่วมทางสังคม รายงานจากท่านนุอฺมาน    
บินบาชีร ว่าท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า  
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 مثل وسلم اهلل عليه لصلى اهلل رسول قال : قال عنهما اهلل رضى بشير بن النعمان عن

 الجسد سائر له تدعى عضو شتكى منه اذا الواحد الجسد كمثل وتعاطفهم وتراحمهم فى توادهم المؤمنين
 بالسهر والحمى

 “ ความรักความผูกพัน การนอบน้อมในบรรดามุมินด้วยกันนั้นเสมือนเรือนร่างเดียวกัน 
เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งเจ็บปวด ทุกๆ ส่วนของร่างกายต่างก็จะรู้สึกเจ็ดปวดและอดหลับนอนอันเนื่องจาก
รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยด้วย ”  

ดังนั้นการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของอัล-กุรฺ
อานและซุนนะฮฺ โดยมีหลักพื้นฐาน 3 ประการคือ หลักอากีดะฮฺ (หลักยึดมั่นทางจิตใจ) หลักชะรีอะฮฺ 
(หลักบทบัญญัติของศาสนา) หลักอัคลาค (หลักจริยธรรม)  ดังท่ีกล่าวข้างต้น จ าเป็นท่ีมุอัลลัฟต้อง
ศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจและสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้
ผู้วิจัยจึงใช้หลักพื้นฐาน 3 ประการดังที่กล่าวเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
                2.2.3.5 สังคมอิสลามและชาวมุสลิมในประเทศไทย 

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาส าคัญที่คนไทยนับถือมายาวนานคาดว่าปัจจุบัน(2554) มีคน 
ไทย ที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 หรือ หนึ่งในสิบของประชาชนชาว
ไทยทั้งประเทศ ผู้นับถือศาสนาอิสลามของบางประเทศเช่น บรูไน  มีประชากรทั้งประเทศเพียง 
300,000 คนหรือบางประเทศในตะวันออกกลาง เช่น ลิเบีย ซึ่งมีประชากรทั้งประเทศเพียง 5-6 ล้าน
คน ฉะนั้นประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยจะเท่ากับประชากรประเทศหนึ่งทีเดียว  
นับว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความส าคัญในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศาสนา
อิสลามมายังประเทศไทย โดยกลุ่มพ่อค้าอาหรับที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายในดินแดนที่ตนมาอยู่จนมี
ฐานะร่ ารวย แล้วมีความสัมพันธ์กับเจ้าผู้ครองนคร และในที่สุดเจ้าผู้ครองนครในบริเวณนี้มีความ
ศรัทธาในศาสนาอิสลามและหันมานับถือศาสนาอิสลาม  และมีพ่อค้าอาหรับบางคนได้มาแต่งงานกับ
ชาวพื้นเมือง จึงอาศัยอยู่ในแถบนี้โดยไม่หวนกลับไปยังถิ่นก าเนิดของตนอีก  คนไทยที่นับถือศาสนา
อิสลาม หรือเรียกว่ามุสลิมไทยก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม ในระยะใกล้เคียงกันนี้ ในอดีตคนที่
อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เคยนับถือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมาก่อน เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมอ่อน และมีความเชื่อถือในไสยศาสตร์   

การยอมรับเอาศาสนาอิสลามเข้ามานับถือแทนศาสนาหรือลัทธิความเชื่อเดิมของตนจึง
เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดินแดนที่เป็นแหล่งรับวัฒนธรรมด้านศาสนาอิสลามเข้ามาในช่วงแรก ๆ ของไทย
ก็คือบริเวณทางใต้สุดของประเทศไทยได้แก่ ปัตตานี ซึ่งถ้าหากจะถือเอากรุงสุโขทัย (ราว พ.ศ.1800) 
เป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ไทยและ ถือได้ว่าศาสนาอิสลามได้เข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้าที่
จะตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ก่อนที่คนไทยจะย้ายมาจากยูนนานดินแดนทางภาคใต้ของประเทศจีน 
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และศาสนาอิสลามหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลามน่าจะอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าประเทศไทยตั้งแต่เร่ิม
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะศาสนาอิสลามได้เผยแพร่เข้ามาถึงอินโดนีเซียและในแหลมมลายู
ก่อนที่ชนเผ่าไทยจะเคลื่อนย้ายมาจากยูนาน จึงยืนยันได้ว่าชาวมุสลิมได้เข้ามาอยู่ในดินแดนทางภาคใต้
ก่อนที่จะตั้งกรุงสุโขทัย ดังนั้นชาวมุสลิมจึงไม่ได้เข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยตามที่คนส่วนหนึ่งเข้าใจกัน    
ชาวมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะมีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากหลายแห่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มแรก คือกลุ่มที่มีบรรพบุรุษเป็นมลายูหรือมาเลย์ ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่สุด กลุ่มที่สอง เป็นมุสลิมที่
สืบเชื้อสายมาจากเปอร์เซีย กลุ่มที่สาม มีเชื้อสายชวา กลุ่มที่สี่ มีเชื้อสายมาจากจาม- เขมร กลุ่มที่ห้า สืบ
เชื้อสายมาจากเอเชียใต้ จากอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศและอัฟกานิสถาน และกลุ่มที่หก เป็นมุสลิมที่
สืบเชื้อสายมาจากจีน  

กลุ่มแรก มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากมลายูหรือมาเลย์ เป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณชายแดนภาคใต้ของไทยในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และบางส่วนใน
จังหวัดสตูลและสงขลา นอกจากนี้ยังอยู่ในภาคอ่ืนๆ เช่น  จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอยู่
มากถึงประมาณ 160,000 คน โดยมุสลิมเหล่านั้นถูกกวาดต้อนมาไว้ในพื้นที่แห่งนี้ตั้งแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นอกจากนี้ยังมีกลุ่มมุสลิมมากในแถวจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทราและนนทบุรี ส่วนในกรุงเทพมหานครไปตั้งรกรากอาศัยอยู่ในที่หลายๆ แห่ง เช่น ธนบุรี     
สี่แยกบ้านแขก ทุ่งครุ พระประแดง บางคอแหลม มหานาค พระโขนง คลองตัน มีนบุรี หนองจอก เป็น
ต้น  

กลุ่มที่สอง มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษอาหรับเปอร์เซียหรืออิหร่าน  ได้ติดต่อ
ค้าขายกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และ รัตนโกสินทร์ ซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ทางใต้ของ
ประเทศไทย ชาวเปอร์เซียนี้จะนับถือศาสนาอิสลามทั้งนิกายซุนนีและชีอะห์ ชาวมุสลิมจากเปอร์เซียที่
มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ไทยได้แก่ ชัยค์ (เฉก) อะห์มัด กูมี (Shieak Ahmad Qumi) ซึ่งเข้ามาประเทศ
ไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ก่อน พ.ศ. 2143)โดยท่านผู้นี้น าศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์
มาเผยแพร่เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม Shieak Ahmad Qumi  ได้รับ
ยศเทียบเท่าเจ้าพระยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์ และช่วยปรับปรุงราชการด้านกรมท่าขวา  และ
ได้เป็นจุฬาราชมนตรี มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าเข้าออก  ดูแลการเดินเรือระหว่างประเทศและดูแลกิจการ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย ท่านผู้นี้เป็นต้นตระกูลบุนนาค  บุณยรัตตพันธ์  ศรีเพ็ญ  เป็นต้น มุสลิม
นิกายชีอะห์จากเปอร์เซียจะอยู่กันมากย่านเจริญพาสน์ ฝั่งธนบุรี  

กลุ่มที่สาม มุสลิมที่มีบรรพบุรุษจากชวา  จากหลักฐานที่ค้นพบถ้วยชามสังคโลกใน
อินโดนีเซียเป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์อันยาวนานตั้งแต่คร้ังกรุง
สุโขทัย ในสมัยอยุธยานั้นก็มีชาวชวามาตั้งหลักแหล่งอยู่เช่นเดียวกันกับคนกลุ่มอ่ืนๆ มีหลักฐานยืนยัน
ว่าชาวชวาเข้ามาไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 น่าจะมีสาเหตุมาจากการท ามาหากิน เพราะค่าจ้างในไทยสูง
กว่าในชวาถึง 3 เท่า และในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สองชาวชวาถูกญ่ีปุ่นเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสาย
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มรณะ เมื่อญ่ีปุ่นแพ้สงคราม ชาวชวาก็หนีมาอาศัยอยู่ในไทยไม่ยอมกลับอินโดนีเซีย ในกรุงเทพฯ จะมี
มุสลิมเชื้อสายชวามากรองจากเชื้อสายมาเลย์เท่านั้น โดยตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ท้องที่ เขตพระราชวัง ชนะ
สงคราม บางขุนพรหม สามเสน ดุสิต นางเลิ้ง ประแจจีน บ้านทวาย สาทร บางรัก พาหุรัด ส าราญ
ราษฎร์ เป็นต้น  

กลุ่มที่สี่ มุสลิมที่มีเชื้อสายมาจากจาม - เขมร ในอดีตนั้นจามมีประเทศเป็นของตนเอง แต่
ปัจจุบันเหลือเพียงแต่เผ่าพันธุ์เท่านั้น ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ทหารอาสามาจากเขมรที่นับถือ
ศาสนาอิสลามได้เข้ามาอาสารบกับข้าศึกของไทย  เหตุที่ทหารอาสาจามเข้ามาประเทศไทยเนื่องจาก
อาณาจักรของจามถูกเวียดนามรุกราน จากนั้นชาวจามส่วนหนึ่งจึงอพยพหนีออกนอกประเทศเมื่อกรุง
ศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 แขกจามบางคนก็ตกเป็นเชลยเช่นเดียวกับคนไทย บางคนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่
ตามคลองแสนแสบที่เรียกว่า เจริญผล ในสมัยรัชกาลที่ 5 พวกจามจ านวนหนึ่งก็อพยพตามเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ์ผู้ส าเร็จราชการเมืองเขมรในเวลานั้นเข้ามา บริเวณที่แขกจามตั้งหลักแหล่งอยู่ได้แก่ บริเวณ
บ้านครัว ตั้งแต่เจริญผลฝั่งตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติไปจรดอุรุพงษ์ หลักแหล่งที่อ่ืนก็มีมัสยิดวัด
สุวรรณ ถนนเจริญนคร รวมถึงที่ ต าบลน้ าเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด และที่พุมเรียง จ.สุราษฎร์ธานี  

กลุ่มที่ห้า มุสลิมเชื้อสายเอเชียใต้ มีหลักฐานว่าในสมัยอยุธยาชาวอินเดียได้เข้ามาค้าขายใน
ประเทศไทยจนมั่งคั่งร่ ารวย ในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดท าสัญญากับ
มหาอ านาจตะวันตก ได้มีมุสลิมจากอินเดีย ปากีสถานและอัฟกานิสถานได้เข้ามาขอเป็นคนในบังคับ
ของอังกฤษ เพราะเชื่อว่าจะท าการค้าได้สะดวก คนในบังคับต่างชาติเหล่านี้มาตั้งรกรากอยู่ในกรุงเทพฯ 
แถบบางรัก มหานาค ราชวงศ์ สามเสน เยาวราช วรจักร สีลม และบางส่วนก็อพยพไปขายผ้าตาม
ต่างจังหวัด ปัจจุบันคนพวกนี้ตั้งรกรากอยู่ทั่วประเทศไทยและได้แต่งงานกับผู้หญิงพื้นเมืองและมี
อาชีพค้าขายโดยทั่วไป 

กลุ่มที่หก มุสลิมที่มีเชื้อสายมาจากจีน คนเหล่านี้ได้เข้ามาประเทศไทยทางชายแดน
ภาคเหนือ โดยตั้งรกรากอยู่ในจังหวัดเชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จีนฮ่อมุสลิมเข้ามา
ประเทศไทยคร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนสาเหตุที่เข้ามายังประเทศไทยนั้นน่าจะเนื่องมาจากการลุก
ฮือของมุสลิมในปี 2498 เพราะไม่พอใจการปกครองของจีนท าให้จีนฮ่อถูกสังหารเป็นจ านวนมาก การ
อพยพครั้งต่อมามีขึ้นในปี 2493 เมื่อประเทศจีนเป็นคอมมิวนิสต์กองพล 93 ที่เป็นทหารของเจียงไคเช็ค
แห่งก๊กมินตั๋งจึงไม่อาจอยู่ในประเทศจีนต่อไปได้ จึงอพยพมาที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทหารจีนเหล่านั้น
บางส่วนเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับจีนฮ่อ จึงรวมตัวกันพ านักอยู่ที่เชียงใหม่  

วิถีชีวิตของชาวมุสลิมส่วนใหญ่นั้น จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร  โดยเฉพาะที่อยู่ใน
ดินแดนใต้สุดของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนกว่ามุสลิมในดินแดนอ่ืนๆ นอกจากนี้ก็
ยังมีการประกอบอาชีพทางการประมงบ้าง ส่วนมุสลิมในภาคอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างดี เช่น 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าเนื้อเป็นหลัก  ใน
ภาคกลางและในกรุงเทพมหานครชาวมุสลิมจะมีฐานะดี เป็นเจ้าของที่ดินที่มีราคาสูง  และชาวมุสลิม
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ส่วนใหญ่จะเลือกที่อยู่ติดกับแม่น้ า เช่น แม่น้ า ล าคลองต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมกับชาว
มุสลิมด้วยกัน ไม่ว่าจะมีบรรพบุรุษมาจากเชื้อสาย ชาวจีนฮ่อ เอเชียใต้  อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน 
เปอร์เซีย หรือมลายูก็ตาม จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนา    
ลักษณะของความสัมพันธ์ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากก็คือในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไทยจะเห็นความขัดแย้งกันระหว่างศาสนาน้อยมากระหว่างเพื่อนร่วมศาสนาและต่างศาสนา ชาว
มุสลิมก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี  แม้แต่ในภาคใต้ของประเทศไทยก็จะไม่เห็นความขัดแย้งทางศาสนา  
แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดได้จากสาเหตุด้านอ่ืนเช่น ด้านการเมือง ด้านการทหาร ด้าน
อุดมการณ ์แต่ไม่ได้มีความขัดแย้งเร่ืองการอยู่ร่วมกัน ชาวมุสลิมจะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ อย่างมีความสุข 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีตัวอย่างให้เห็นอย่างมากมายที่วัดกับโรงเรียนปอเนาะมีความสนิทสนม
กัน  

จะเห็นได้ว่าพ่อค้าบางส่วนที่มาจากอินเดีย มาจากอาหรับหรือตะวันออกกลางทุกคนอยู่
ร่วมกันเป็นอย่างดี และกลายเป็นคนไทยในที่สุด เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทยและด ารงชีวิตอยู่ใน
ประเทศไทย ชาวมุสลิมไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตาม  เมื่อเป็นคนไทยแล้ว ก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และมีวัฒนธรรมของตัวเองคือวัฒนธรรมแบบอิสลาม เช่น มีประเพณีการแต่งงาน  ประเพณี
รับประทานอาหารเป็นของตนเอง มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่  การให้เกียรติผู้ที่มี
อาวุโสในบ้าน ลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ
ของไทย อิสลามจะมีวัฒนธรรมที่เป็นหน่ึงเดียว โดยมีคัมภีร์อัล-กุรอฺาน เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  

ดังนั้นค าว่าอิสลามจึงมีความหมายกว้างส าหรับมุสลิมแล้วถือว่าอิสลามเป็นวิถีชีวิต  ด้วย
เหตุน้ีศาสนาจึงเป็นส่วนหน่ึงของอิสลาม ในค าสอนของศาสนาอิสลามที่กลายมาเป็นวัฒนธรรม  กลาย
มาเป็นประเพณีของชาวมุสลิมจะกลายเป็นประเพณีเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกัน  กิจกรรมทางศาสนา
คือหลักปฏิบัติ หลักศรัทธาเหมือนกันหมดส าหรับมุสลิมทุกภาคในประเทศไทย เช่น หลักการถือศีลอด
หลักเดียวกัน การไปประกอบพิธีฮัจญ์ในรูปเดียวกัน  มีการบริจาคทานบังคับหรือซะกาตร้อยละ 2.5 
แบบเดียวกัน มีวันฉลองเหมือนกันหมดทั่วประเทศและทั่วโลกคือฉลองก่อนสิ้นสุดพิธีฮัจญ์  และหลัง
วันถือศีลอดครบแล้ว ในสังคมมุสลิมถือว่ามัสยิดเป็นศูนย์รวมของจิตใจ ฉะนั้นมัสยิดจึงเป็นสัญลักษณ์
ที่ส าคัญ เป็นสถานที่รวมตัวกัน จึงมีค าสอนของอิสลามว่าเวลาปฏิบัตินมาซ (ละหมาด)ไปท าที่มัสยิด 
เพื่อให้คนได้มารวมตัวกันให้รู้จักกัน  

อิสลามไม่มีการแบ่งสีผิว เผ่าพันธุ์ถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาของพระเจ้า ไม่มี
ผู้หญิง ผู้ชาย ขาวด า นิโกร ใครก็ตามที่เมื่อไปถึงสถานที่ปฏิบัตินมาซ (ละหมาด) หากไปถึงก่อนจะยืน
อยู่แถวหน้า ไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะ ผู้นับถือศาสนาอิสลามจะสักการะเฉพาะอัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้เป็นพระ
เจ้าองค์เดียวเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้อิสลามไม่มีสื่อกลาง ถ้าจะเข้าหาพระเจ้าก็ขอจากพระเจ้า
โดยตรง ไม่ขอจากนักบุญหรือหลุมฝังศพ อิสลามมีวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีมุสลิม ที่
เรียกว่าคลุม ฮิญาบ (Hijab) ชาวไทยมุสลิมนั้นมีการตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับได้อย่างเต็มที่  ซึ่ง
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รัฐธรรมนูญได้ให้โอกาสของความเท่าเทียมกันในการใช้ชื่อที่มาจากภาษาอาหรับอันเป็นภาษาของ
ศาสนาอิสลามได้ ปัจจุบันครอบครัวมุสลิมนิยมใช้ชื่อที่เป็นภาษาอาหรับเป็นชื่อทางการเพียงชื่อเดียว
ในการตั้งชื่อบุตรที่เกิดใหม่  เหล่านี้คือวัฒนธรรมที่เหมือนกันหมดเรียกว่า  วัฒนธรรมอิสลาม ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์ของชาวมุสลิม                      

กล่าวได้ว่าศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ประเทศไทย จากคนที่เข้ามาหลายเชื้อชาติ หลายเผ่าพันธุ์ 

ทั้งมาเลย์ เปอร์เซีย ชวา อินเดีย ปากีสถาน จามและจีน ในทุกภาคของประเทศไทย เข้ามาอยู่ในดินแดน

ที่เรียกว่าแผ่นดินไทยอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติ มี

วัฒนธรรมอิสลามเป็นเคร่ืองชี้น าการด าเนินชีวิตและเป็นวิถีของชาวมุสลิมทั้งหลาย  มุสลิมทุกคนที่อยู่

ในประเทศไทยต่างเป็นคนหน่ึงที่มีทั้งเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มีความเป็นไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณ

ที่จะอยู่ร่วมกันกับคนไทยทั้งหลายอย่างสงบสุข 

บรรจง บินกาซัน (2543) อธิบายหลักค าสอนของศาสนาอิสลามและตามแนวทางของ

ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)ไว้ว่า ถึงแม้มนุษย์ทุกคนจะเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์ดุจผ้าขาวและเป็น

มุสลิมในทางด้านกายภาพมาตั้งแต่ก าเนิด แต่การเป็นมุสลิมด้วยชีวิต ความคิดและจิตวิณญาณนั้น 

เร่ิมต้นเมื่อมนุษย์เชื่อว่าอัลลอฮ.(ซบ.) เป็นพระเจ้าที่ควรแก่การสักการะแต่เพียงพระองค์เดียว และเขา

พร้อมที่จะปฎิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ทุกประการ ดังนั้นการเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงจึงมิจ าเป็น 

ต้องเกิดมาในครอบครัวมุสลิมเสมอไป มีตัวอย่างให้เห็นอยู่มากมายที่หลายคนมิได้เกิดในครอบครัว

มุสลิม แต่ได้เสียชีวิตในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลาม ในขณะที่ลูกหลานของมุสลิมเองบาง

คนกลับมิได้ตายในอิสลามก็มี การมีอคติหรือสงสัยคนต่างศาสนิกที่หันมารับอิสลามจึงเป็นเร่ืองไม่

ถูกต้องและไม่เป็นธรรม 

ประการแรก ก็เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้วทุกคนสามารถที่จะเลือก

ด าเนินชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อมีใครได้มาศึกษาอิสลามเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

ใดก็ตาม คนที่อคติและแสดงท่าทีไม่ต้อนรับเหล่านั้นควรถามใจตัวเองว่าท่าทีดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่

ถูกต้องหรือไม่ คนที่มีใจโน้มมาสู่อิสลามถึงแม้ว่าจะยังไม่รับก็ตามคือคนที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงให้

ความส าคัญและสั่งมุสลิมให้เอาใจดูแล และคอยให้ความช่วยเหลือจนถึงขนาดที่ว่าพระองค์ได้ทรง

จัดเตรียมซะกาตไว้ส าหรับคนเหล่านี้ เพราะพระองค์ทรงรู้ดีว่าหากไม่ท าเช่นนั้นแล้ว บ่าวที่พระองค์

ก าลังทรงน าทางมาสู่อิสลามอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือและมีอุปสรรคในการด าเนินชีวิตในหนทาง

ของพระองค์  
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ประการที่สอง บุคคลส าคัญๆ ในประวัติศาสตร์อย่างเช่นบรรดานบีและบรรดาสาวกของ

ท่านหรือแม้แต่ภรรยาบางคนของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เองก็มิได้เป็นมุสลิมมาแต่ก าเนิด 

ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้น การเป็นมุสลิมที่แท้จริงนั้นเร่ิมต้นที่การรู้จักอัลลอฮฺ(ซบ.) และศรัทธาว่า

พระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียว สัญชาติญาณแห่งการแสวงหาและรู้จักพระเจ้าที่

แท้จริงนั้นอัลลอฮฺ(ซบ.)ได้ทรงประทานแก่มนุษย์เป็นธรรมชาติติดตัวมาตั้งแต่มนุษย์คนแรกได้ถูกส่ง

มายังโลกนี้แล้ว หลักฐานที่ยืนยันถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺ(ซบ.) ก็มีอยู่รอบตัวมนุษย์และแม้แต่ในตัว

ของมนุษย์เอง ศาสดา (นบี) อิบรอฮีม เกิดในครอบครัวที่มีพ่อเป็นผู้ท าเทวรูปขาย แต่ท่านเห็นว่าการ

เคารพบูชาเทวรูปเป็นสิ่งงมงายมาตั้งแต่เด็ก และจากการใช้สติปัญญาตรึกตรองการโคจรของดวง

อาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆในท้องฟ้า ศาสดา (นบี) อิบรอฮีม ก็สรุปได้ว่าพระเจ้าที่แท้จริง

ต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้าง แต่ต้องเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง และผู้นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอัลลอฮฺ

(ซบ.) ด้วยความศรัทธาดังกล่าวอย่างมั่นคงแน่วแน่แม้ชีวิตจะต้องได้รับอันตรายก็ไม่คลายความศรัทธา

นั้นท าให้อัลลอฮ(ฺซบ.) ทรงเลือกสรรท่านเป็นนบีท าหน้าที่สอนมนุษย์ให้รู้ถึงความจริงดังกล่าว 

สาวกของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ก็มีหลายคนที่มิได้เกิดในครอบครัวมุสลิม 

เพราะคนเหล่านั้นเลือกเกิดไม่ได้เช่น บิลาล และ อัมมาร บินยาซิร เป็นต้น บางคนก่อนมาเป็นมุสลิม

เคยคิดสังหารท่านนบีก็มี เช่น อุมัร หรือแม้แต่บางคน เช่นคอลิด บินวะลีด ก็เคยเป็นแม่ทัพน าทหาร

สร้างความพ่ายแพ้ให้แก่มุสลิมในสงครามอุฮุดมาแล้วแต่เมื่อคนเหล่านี้เข้ารับอิสลาม ท่านศาสดา 

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ฝึกอบรมขัดเกลาจนคนเหล่านี้กลับกลายมา

เป็นก าลังส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อิสลามในตอนหลัง ภรรยาของท่านศาสดา (นบี)   

มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) บางคนเช่นนาง ญุวัยรียะฮฺ บินติฮาริส ก็เกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นศัตรูของ 

อิสลาม นางถูกจับเป็นเชลยในสงคราม แต่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ปล่อยตัวให้นางเป็น

อิสระและได้แต่งงานกับนางหลังจากแต่งงานแล้ว ด้วยความรักความอบอุ่นและการให้การศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องจากท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) นางญุวัยรียะฮฺก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีความรู้และมี

ความเคร่งครัดในศาสนาคนหนึ่ง เห็นได้ว่าภารกิจส าคัญของท่านศาสดา (นบี) ทุกคนคือการเชิญชวน

มนุษยชาติให้รู้จักอัลลอฮฺ(ซบ.) หรือมาสู่อิสลาม  

ถึงแม้สายโซ่แห่งการเป็นนบีจะสิ้นสุดลงในสมัยของศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แต่

ภารกิจการเชิญชวนมนุษยชาติสู่อิสลามหาได้ยุติลงไม่ ภารกิจนี้ได้ถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้

ศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.) ทุกคน ดังนั้นถ้าหากมุสลิมคนใดเห็นคนต่างศาสนิกมีจิตใจ โน้มมาสู่อิสลามก็

ให้รีบฉกฉวยโอกาสทันทีด้วยการต้อนรับและแสดงความปรารถนาดีต่อคนเหล่านี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะ
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ท าได้อย่าคิดว่าเราไม่มีความรู้พอและไม่สามารถพอที่จะท าหน้าที่เชิญชวนผู้คนสู่อิสลามได้ เพราะ

บ่อยคร้ังไปที่ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ไม่เคยสอนใครในเร่ืองอิสลาม แต่ก็มีหลายคนที่เข้ารับ

อิสลามเพราะความประทับใจในจริยวัติ การปฏิบัติตัว ความอดทนและการให้อภัยของท่าน หากไม่

คิดที่จะฉกฉวยโอกาสนี้ก็จงอย่าท าบาปด้วยการแสดงกิริยามารยาทหรือใช้ค าพูดแข็งกระด้างกับคน

เหล่านี้ที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ก าลังน าทางเขามาสู่หนทางของพระองค์ ยิ่งคนที่เพิ่งหันมาเข้ารับอิสลาม 

มุสลิมยิ่งต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะคนเหล่านี้ต้องแยกตัวออกมาจากครอบครัวเดิมของ

ตนในทุกด้านของชีวิต จิตใจของคนเหล่านี้ย่อมได้รับความบอบช้ าและความกระทบกระเทือน คน

เหล่านี้ถ้ายังสามารถยืนหยัดความศรัทธาในอิสลามท่ามกลางความแตกต่างทางด้านความเชื่อใน

ครอบครัวของตัวเองได้ก็ถือว่าป็นผู้ที่มีความศรัทธาที่เข้มแข็ง และใครก็ตามที่ช่วยให้คนเหล่านี้ด ารง

ความศรัทธาในอิสลามได้จนถึงลมหายใจสุดท้าย คนผู้นั้นก็จะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างมหาศาลใน

โลกหน้า 

 

2.3  แนวคิดชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ความหมายของ“ "ชุมชน"  "ชุมชนเมือง"  และ "ชุมชนชนบท"  มีผู้ให้ความหมายไว้สรุป

ได้ดังนี ้

        2.3.1 ความหมายของ ชุมชน 

ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ชุมชน คือ  หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก 

อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

ขบวน พลตรี (2529: 1) “ชุมชน” (Community)  หมายถึง  กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมา

รวมกันอยู่ ในอาณาเขตและภายใต้กฏหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน มีการสังสรรค์กัน   มีความสนใจ

ร่วมกัน และมีผลประโยชน์คล้ายๆ กัน และมีแนวพฤติกรรมเป็น อย่างเดียวกัน เช่น ภาษาพูด 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง คือ มีวัฒนธรรมร่วมกันนั่นเอง  

Mask S. Homan (1994: 82 อ้างใน ปาริชาติ, 2543: 26) “ชุมชน” หมายถึง การที่คนจ านวน

หนึ่งที่อาศัยอยู่พื้นที่แห่งหน่ึง   มีความเชื่อผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน

คุณลักษณะเหล่านี้มีลักษณะเด่นเพียงพอที่จะท าให้สมาชิกนั้น ตระหนัก และเกื้อกูล 

Peter Cook (1996 : 212-221) ชุมชน คือ สถานที่และกลุ่มคนที่บุคคลรู้จักเป็นอย่างดี รู้ทั้ง

ข้อดีและข้อเสีย ของชุมชน เป็นทั้งส่วนหน่ึงของระบบรวมและระบบส่วนบุคคล 

DPU



84 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543:26)  “ชุมชน” หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็

ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน   มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน    มีการเรียนรู้

ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน   

จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2545: 133) “ชุมชน” คือ กลุ่มคนพวกหนึ่งที่มาอยู่รวมกันใน

อาณาบริเวณหนึ่งโดยคน   เหล่านี้ถือว่า ตนมีความผูกพันอยู่กับอาณาบริเวณแห่งนั้น มีความยึดเหนี่ยว

กันเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีการกระท ากิจกรรมต่างๆ หลายด้านด้วยกลุ่มต่างๆ ที่ต้อง พึ่งพาอาศัยกัน เช่น 

ครอบครัวหลายๆ ครอบครัว โรงเรียน วัด ร้านค้า โรงงาน  ฯลฯ รวมกันเป็นหมู่ บ้านเป็นเมือง แต่

กระนั้นก็ตามแม้ว่าชุมชนจะมีกิจกรรมต่างๆ หลายด้านและสามารถ ตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐาน

ของ การด ารงชีวิตของสมาชิกได้ แต่ชุมชนก็ยังเป็นหน่วยย่อย ของสังคมที่ต้องขึ้นอยู่กับอ านาจรัฐ 

สนธยา  พลศรี (2545: 22) ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาณา

บริเวณเดียวกัน เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ต าบล หรือเรียกเป็นอย่างอ่ืนมีความ เกี่ยวข้องกัน

สัมพันธ์กัน มีการติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพัน  เอ้ืออาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและ

วัฒนธรรมเดียวกัน ร่วมมือและพึ่งพา อาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546: 175)  “ชุมชน” คือ ประสบการณ์ 

ความรู้สึกและความสัมพันธ์ซึ่งไม่สามารถก าหนดทางภูมิศาสตร์ หรือกฏเกณฑ์ทางการ แต่เป็นสิ่งที่ 

ประชาชนรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกอยู่ เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชนอาจจะมีขนาดใหญ่

หรือเล็ก อาจเปลี่ยนแปลงตามกาล อาจจะเข้มแข็งขึ้นหรือเสื่อมสลายลงก็ได้ แต่ละชุมชนมี ลักษณะ

เฉพาะตัว มีความเท่าเทียมมากน้อยแตกต่างกันไป บางชุมชนใช้หลักฉันทามติ บางชุมชนใช้แนวทาง

อ่ืน บางชุมชน ถูกครอบง าโดยผู้มี “อิทธิพล” บางชุมชนก็ปลอดอิทธิพล สรุปคือ ชุมชนมีความหลาย

หลายสูงกว่าที่จะพรรณนาแบบเหมารวมได้ 

        2.3.2  ความหมายของ ชุมชนเมือง และ ชุมชนชนบท 

ชุมชนเมืองเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก (บางประเทศไม่ใช้เกณฑ์ความ

หนาแน่นของประชากร แต่ถือเอาจ านวนประชากรในชุมชน เป็นส าคัญ เช่น ฝร่ังเศสและอิสราเอล 

ประชากรต้องมากกว่า 2,000 คน สหรัฐอเมริกา ประชากรมากกว่า 2,500 คน  เบลเยี่ยมมากกว่า 5,000 

คน  สเปนมากกว่า 10,000 คน และญ่ีปุ่นมากกว่า 30,000 คน เป็นต้น) อาคาร บ้านเรือนหนาแน่น มี

ความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่มนุษย์ สร้างขึ้นมากกว่าสิ่งที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาชีพมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขาย การ

บริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ  เปน็ปัจเจกสูง   ท าให้ความสัมพันธ์เป็นแบบทางการมากกว่าส่วนตัว 
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อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ ที่แต่ละคนจะได้รับ  ชุมชนเมืองจะอยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง เช่น  เทศบาล มหานคร และมีชุมชนย่อยๆ  รวมอยู่ในบริเวณเหล่านี้ เช่น ตรอก ซอย ถนน 

หรือเรียกตามชื่อที่ตั้งของชุมชนต่างๆ เช่น บางเขน บางนา พระโขนง ลาดพร้าว   เป็นต้น   ส่วนชุมชน

ชนบทเป็นชุมชนในเขตชนบท มีความหนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อ

กัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพ

ที่เกี่ยวข้อง (สนธยา  พลศร,ี 2545)  

ในทางสังคมวิทยาแบ่งชุมชนออกเป็น 2 แบบ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และเมือง (Urban) 

และราชบัณฑิตยสถาน (2524: 316,408) ได้ให้ความหมายของค าว่า ชนบทและเมืองไว้ดังนี้ 

ชนบท หมายถึง ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล  มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการ

เกษตรกรรมเป็นส าคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็น

กลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม 

เมือง เป็นชุมชนแบบหนึ่ง เช่น ในสหรัฐอเมริกา ชุมชนเมือง ก่อน พ.ศ. 2453 หมายถึงเขต

ที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 8,000 คนขึ้นไป แต่หลังจากปี พ.ศ. 2453 หมายถึงเขตที่มีจ านวนประชากร

ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป ส่วนในประเทศไทยก าหนดให้เขตเทศบาล ที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 10,000 

คนขึ้นไป เป็นเขตเมือง เนื่องจากชนบทและเมืองมีความแตกต่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  ประชากร 

และสิ่งแวดล้อม นักสังคมวิทยาจึงได้อธิบายความแตกต่างระหว่างชุมชนชนบทและเมืองในด้านต่าง ๆ 

ไว้ดังนี้ (Sorokin & Zimmerman, 1929: 56-57) 

1. ด้านอาชีพ (Accupation) 
ชนบท เป็นชุมชนที่ประกอบด้วยประชากรและครอบครัวที่ประกอบอาชีพการเกษตร ส่วน

อาชีพอ่ืน ๆ มีน้อยกว่าอาชีพเกษตรกรรม 
เมือง ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล  อุตสาหกรรม การค้าพาณิชยกรรม 

นักวิชาการ การปกครอง และอาชีพอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรม 
2. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ชนบท เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติและมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ

วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยตรง 
เมือง สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่

ของประชาชน ประชาชนห่างไกลจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 
 

DPU



86 

3. ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) 
ชนบท เป็นชุมชนของเกษตรกรขนาดเล็ก ๆ แต่ใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการประกอบอาชีพ 
เมือง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดของชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง 
4. ด้านความหนาแน่นของประชากร (Density of population) 
ชนบท ความหนาแน่นของประชากรในชนบทจะต่ ากว่าในเมือง 
เมือง ความหนาแน่นของประชากรสูงกว่าชนบท และมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง 
5. ด้านความต่างแบบกันหรือความเป็นแบบเดียวกันของประชากร  (Heterogeneity 

andhomogeneity of population) 
ชนบท ประชากรมีความเป็นแบบเดียวกันในลักษณะของเชื้อชาติและความรู้สึกทางสังคม 
เมือง ประชากรมีความต่างแบบกันมาก และความเป็นเมืองจะมีความสัมพันธ์กับความต่าง

แบบของประชากร 
6. ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคม  (Social differentiation and 

stratification) 
ชนบท มีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคมน้อย 
เมือง มีความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทางสังคมมาก 
7. ด้านการเคลื่อนที่ทางสังคม (Social mobility) 
ชนบท การเปลี่ยนแปลงในด้านที่อยู่อาศัย อาชีพ และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงน้อย การย้าย

ถิ่นจะเป็นในลักษณะจากชนบทไปสู่เมือง  ส่วนเมือง มีการเคลื่อนที่ทางสังคมมากกว่าชนบท การ
เคลื่อนที่ทางสังคมจะมีความสัมพันธ์กับความเป็นเมือง โดยปกติจะมีการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอยู่ใน
เมือง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤต คนในเมืองจะมีการอพยพจากเมืองไปสู่ชนบท  

8. ด้านระบบของการกระท าระหว่างกัน (System of interaction) 
ชนบท มีการติดต่อและสื่อสารกันน้อยกว่าคนในเมือง มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบ

ปฐมภูมิ (Primary relation) ความสัมพันธ์จะเป็นแบบส่วนตัวง่าย ๆ แต่จริงใจ 
เมือง มีการติดต่อและสื่อสารกันมาก อาณาเขตของการกระท าระหว่างกันกว้างมากกว่าใน

ชนบท มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็นกันเอง 
ความสัมพันธ์คงอยู่เพียงระยะเวลาสั้น ๆ  รูปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ผิวเผิน และมี
แบบแผน 

นาถ  พันธุนาวิน (2523) และ ประดิษฐ์  มัชฌิมา (2522) กล่าวถึงลักษณะของชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทสรุปได้ดังนี้ 

ชุมชนเมือง (Urban Community) หมายถึง  อาณาบริเวณที่มีประชากรอยู่ร่วมกันจ านวน
หนึ่ง  และต้องมีความหนาแน่นมากพอสมควร    เป็นบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ในเขต
การปกครองแบบใดแบบหนึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทีแตกต่างกันออกไป  
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มีความเจริญเป็นศูนย์กลางต่างๆ และรวมทั้งความเสื่อมโทรมต่างๆ อยู่ด้วย เช่น  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  
เป็นต้น  ลักษณะของชุมชนเมืองโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. ประชาชนอยู่กันอย่างแออัด  หนาแน่น    ทั้งนี้เนื่องจากสังคมเมืองมักเป็นศูนย์กลางของ
การติดต่อค้าขาย   การศึกษา  การคมนาคม  ท าให้ประชากรมุ่งมาอาศัยอยู่ที่นี่มาก จึงท าให้เกิด
ภาวะการแออัดเกิดขึ้น 

2. ชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชนมีลักษณะเป็นแบบตัวใครตัวมัน  การติดต่อระหว่างกันของ
บุคคลมักจะเป็นทางการ และมีพิธีการ   ความสัมพันธ์ส่วนตัวมีน้อย  แม้บ้านใกล้กันก็จะไม่ค่อยรู้จัก
กัน การติดต่อและคบค้าสมาคมกับบุคคลทั่วไปเป็นแบบทุติยภูมิ ( Secondary  group )  ขาดความ
ใกล้ชิดและความเป็นกันเอง การพบปะติดต่อขึ้นอยู่กับผลประโยชน์มากกว่าความใกล้ชิดสนิทสนม  
ซึ่งส่วนมากเป็นเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน 

3. ชุมชนเมืองมักจะเน้นด้านวัตถุนิยม  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรน
ขวนขวายหาเลี้ยงชีพ  มีการแข่งขันกันตลอดเวลา  ท าให้ไม่ค่อยเห็นความส าคัญของความสัมพันธ์ทาง
จิตใจ 

4. ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามามาก  การที่สังคมเมืองไทย มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของ
ความเจริญในด้านต่างๆ  จึงสามารถเป็นแหล่งรับอารยธรรมและขนบธรรมเนียมของต่างประเทศได้
ง่ายโดยเฉพาะอารยธรรมตะวันตก 

5. การควบคุมทางสังคมใช้รูปแบบที่เป็นทางการ   คือ   ใช้เจ้าหน้าที่ควบคุม  และใช้
กฎหมายบังคับลงโทษผู้ที่ปฏิบัติผิดต่อกฎระเบียบวินัยของสังคม 

6. ลักษณะการต้ังบ้านเรือน เนื่องจากที่ดินในเมืองมีราคาแพงมาก  การปลูกสร้างบ้านเรือน
ในเขตเมืองจึงจะสร้างเป็นตึกหลายชั้นขยายในแนวด่ิง 

7. มีช่องว่างระหว่างประชากรมาก  ทั้งนี้เพราะเมืองเป็นที่รวมของคนหลากหลายอาชีพ   
(Heterogeneous)   เช่น ในกรุงเทพ มีคนหลายชาติ หลายภาษา  หลายศาสนา   ดังนั้นจึงมีวิถีชีวิตที่
แตกต่างกันไปแล้วแต่เชื้อชาติ  ศาสนา  การศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่คนนอกจากนั้นระดับรายได้  
การศึกษา และมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวเมืองก็แตกต่างกันมากด้วย 

8. การเลื่อนฐานะทางสังคม (Social  Mobility) เช่น การปรับอาชีพ หรือฐานะทางสังคมมี
มาก 

9. มีการแบ่งงานกันท าและท างานกันตามความถนัดเฉพาะอย่าง (Specialization) เช่น 
กรรมกรตามโรงงาน เสมียน  ข้าราชการ  ช่างฝีมือ ทนายความ  หมอ  ครู คนต่างด้าว  ต่างก็ท างานตาม
ความถนัดของตนเอง 

10. มีสินค้า  บริการ    สถาบันทางสังคม    และเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ  มากมาย
หลายชนิดให้เลือก  มีโรงเรียน โรงหนัง   หรือ โรงละคร  พิพิธภัณฑ์   ห้องสมุด โรงภาพยนตร์  ไฟฟ้า 
และน้ าประปา  ส าหรับบริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
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11. ขาดธรรมชาติและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามธรรมชาติ  ทุกอย่างต้องสร้างขึ้นเองให้
ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เช่น สระว่ายน้ า  น้ าพุ  หรือสวนสาธารณะ  เป็นต้น 

12. มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยมากมีเพียงพ่อแม่ลูกเท่านั้น 
13. มีอัตราการเกิดต่ า   เพราะชาวเมืองรู้และเข้าใจถึงวิธีการคุมก าเนิด   และมีโรงพยาบาล

และสถานบริการในเร่ืองนี้ที่เพียงพอ 
14. การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาการต่างๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตกท าให้ชาวเมืองคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

15. มีการศึกษาและอาชีพสูง เพราะมีรายได้มาก มีมหาวิทยาลัยมากมาย   สถาบันการศึกษา
และสถาบันฝึกอาชีพมีอยู่ทั่วไป 

16. มีความคิดก้าวหน้า ไม่เชื่องมงาย เพราะได้รับการศึกษา มีเหตุผล 
17. ความบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคมมีมากและรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนชนบท 

ท าให้มีความเห็นแก่ตัว  ทุกคนต้องต่อสู้เพื่อตนเองและครอบครัว    การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนบ้านมี
น้อย 

18. ที่อยู่อาศัยคับแคบ แออัด  ขาดสถานที่เล่นและพักผ่อนส าหรับเด็ก 
19. ชาวเมืองส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินและบ้านเป็นของตัวเอง 
20. ชาวเมืองมีระดับรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนแตกต่างกันมาก 
ชุมชนชนบท  (Rural Community) หมายถึงชุมชนชนบทเป็นบริเวณที่ผู้คนอาศัยอยู่กันตาม

ภูมิประเทศ  ที่อยู่นอกเขตเมืองโดยมีบ้านเรือนกระจัดกระจายทั่วไป    และรวมกันอยู่เป็นหมู่ ซึ่งใช้
เป็นศูนย์กลางในการกระท ากิจกรรมร่วมกัน  โดยคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยเหตุ
นี้ เมื่อกล่าวถึงชุมชนชนบทจึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า  เป็นชุมชนที่อยู่ในบริเวณของต าบลและหมู่บ้าน 
ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองท้องที่หน่วยหนึ่งของรัฐบาล ลักษณะของชุมชนชนบท มีดังต่อไปนี้ 

1. ชาวชนบทอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทุกคนรู้จักกันดี มีการติดต่อและไปมาหาสู่กันเป็น
ประจ า  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้านมีมาก  ชีวิตความเป็นอยู่และการจัด
องค์การทางสังคมเป็นแบบกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) คือมีการติดต่อและสัมพันธ์กันแบบส่วนตัว
และอย่างเป็นกันเอง 

2. มีการติดต่อและคบค้าสมาคมกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ 
3. มีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและยาวนาน 
4. ชาวชนบทมีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) คือ มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายกัน มี

ฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมคล้ายกันหรือเท่าเทียมกัน   นับถือศาสนาเดียวกัน  มีทัศนคติ
หรือความเชื่อคล้ายกัน 
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5. การเลื่อนชั้นทางสังคม การอพยพโยกย้าย และการเปลี่ยนแปลงอาชีพมีน้อย  โดยมากมัก
ประกอบอาชีพเดิม   ซึ่งส่วนมากเป็นอาชีพเกษตรกรรม  รักถิ่นฐาน  ไม่ชอบอพยพโยกย้ายไปไหน
ง่ายๆ   และการเลื่อนฐานะทางสังคม (Social  Family)  คือ สมาชิกในครอบครัวมีมาก  นอกจากพ่อแม่
และลูกแล้ว  อาจจะมีพ่อแม่   ยาย  ญาติและครอบครัวอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย 

6. มีอัตราการเกิดสูง  (Height  birth Rates)   มีเวลาอยู่ด้วยกันนานจึงท าให้เกิดลูกมาก อีก
ประการหนึ่งเป็นเพราะชาวชนบทมีการศึกษาน้อย   ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการคุมก าเนิดและ
วิธีการคุมก าเนิด ตลอดจนมีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอที่จะซื้อยา หรือจ้างท าหมันผ่าตัดได้ 

7. มีระดับการศึกษาและอาชีพต่ า  เพราะขาดสถาบันการศึกษา  ขาดสิ่งจูงใจ  ขาดรายได้  
ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือการศึกษา  และขาดสถาบันฝึกฝนอาชีพที่อยู่ใกล้เคียง ท าให้ชาวชนบทมีชีวิต
ความเป็นอยู่ตามมีตามเกิด 

8. เป็นคนหัวโบราณ (Conservative) เชื่อโชคลาง  มีความคิดคับแคบ  ยากต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

9. มีความเชื่อตามประเพณี  ท้อแท้  ไม่กระตือรือร้น    เคยเชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น 
10. มีอายุเฉลี่ยแล้วน้อยกว่าชาวเมือง  เพราะขาดอาหารและสิ่งบ ารุงร่างกายอย่างเพียงพอ   

ขาดแพทย์และพยาบาลที่จะให้บริการแก่ประชาชน   ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความสะอาดและ
อนามัย 

11. ขาดการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะขาดความรู้และประสบการณ์   
ท าให้ด าเนินชีวิตไปวันๆ   อย่างตามมีตามเกิด    การเปลี่ยนแปลงใดๆ  เป็นเร่ืองของภายนอก  หรือมา
จากภายนอก  ไม่ใช่เกิดจากความรู้ความเข้าใจของตนเอง 

12. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในสิ่งที่ไม่จ าเป็น  เช่น ในงานแต่งงงาน บวชนาค  งานศพ ท าบุญ หรือ
งานฉลองอื่นๆ มีการใช้จ่ายเงินเป็นจ านวนมาก 

13. ขาดสถาบันและบริการสาธารณะอ่ืน ๆ  ที่จะอ านวยความสะดวกแก่ชุมชน  เช่น  
โรงเรียน  พยาบาล  ไฟฟ้า  ประปา  ถนน  ตลาด  เป็นต้น          

14. มักจะท างานเป็นฤดูกาล  และมีการว่างงานเป็นประจ า 
15. มีการช่วยเหลือกันโดยไม่คิดมูลค่า  หรือต้องการสิ่งตอบแทน 
16. การควบคุมสังคม (Social  Control) ขึ้นอยู่กับกลุ่มปฐมภูมิเป็นส่วนใหญ่ 
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มุสลิมชุมชนเมือง 
ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ค านิยาม ค าว่า ชุมชนเมือง หมายถึง ถิ่ นฐานที่อยู่อาศัยของ

ประชากรจ านวนมาก ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่สูง  ประชากรมีความหลากหลายในด้าน
ลักษณะ อาชีพงานประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม บริการ  และบริหารจัดการเป็นหลัก มีวิธีการคิด 
แบบตรรกนิยม (rationalism) มีรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบทางการ (ทุติยภูมิ) สภาพทาง
ธรรมชาติของถิ่นฐานถูกปรับเปลี่ยนแล้วเป็นส่วนมาก สภาพโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว
กว่าเขตชนบท ชุมชนเมืองในงานวิจัยนี้ หมายถึง ชุมชนมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร 

การย้ายถิ่นของชาวมุสลิมสู่กรุงเทพมหานครแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มแรกเข้ามาอยู่

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  กลุ่มที่สองถูกกวาดต้อนมาจากปัตตานี ไทรบุรี และสตูล ในสมัยรัชกาลที่ 1 

ถึงรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่สามถูกกวาดต้อนมาจากเขมรในสมัยพระเจ้า

ตากสินมหาราช และกลุ่มที่สี่เป็นมุสลิมในบังคับของชาวต่างชาติที่เข้ามาภายหลังเปิดประเทศ ได้แก่

มุสลิมจากประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น จากอินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน และ

มุสลิมจากอินโดนีเซียที่เข้ามาในสมัย รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 

ชุมชนมุสลิมในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากมลายูหรือมาเลย์  เป็นมุสลิม

กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมุสลิมเหล่านั้นได้ถูกกวาดต้อนมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นเจ้าพระยา  ชาวมุสลิมตั้งรกรากอาศัยอยู่ในที่หลายๆแห่ง เช่น ธนบุรี สี่แยก

บ้านแขก ทุ่งครุ พระประแดง บางคอแหลม มหานาค พระโขนง คลองตัน มีนบุรี หนองจอก เป็นต้น 

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอาณาจักรลังกาสุกะ เดิมเป็นรัฐ ปัจจุบันคือ จังหวัดยะลา  ปัตตานี

และนราธิวาส ทั้ง 3 จังหวัดนี้เป็นอาณาจักรมาก่อน เมื่อปี พุทธศักราช 1058 มีกษัตริย์ที่ชื่อภคทัต 

ปกครองอาณาจักรแห่งนี้  ในสมัยนั้นอาณาจักรลังกาสุกะ  จะนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู ในอดีต

วัฒนธรรมฮินดู มีอิทธิพลค่อนข้างมาก ช่วงเวลานั้นเองได้มีอาณาจักรศรีวิชัย ได้แผ่ขยายอาณาจักร จึง

มีอิทธิพลต่ออาณาจักรลังกาสุกะ ท าให้อาณาจักรลังกาสุกะได้รับศาสนาพุทธ ต่อมาเมื่ออาณาจักร  

ลังกาสุกะเปลี่ยนการนับถือมาเป็นศาสนาพุทธ  ช่วงเวลานั้นอาณาจักรศรีวิชัยก็มาครอบง าจนเป็น

ศาสนาพุทธทั้งหมด ต่อมากษัตริย์อาณาจักรศรีวิชัย ในสมัยนั้น (ไม่ทราบพระนาม) ได้มองหาสถานที่

ขอให้มีเมืองหลวงอยู่ในอาณาจักรลังกาสุกะ ซึ่งอยู่ในการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย ปรากฏว่ามี

การเสนอหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ า และการประกอบอาชีพหาปลา 

หัวหน้าหมู่บ้านที่แห่งนี้มีชื่อว่า “โต๊ะปานี” ในภาษามลายู แปลว่า ผู้น าชุมชนหรือคนที่มีอิทธิพลต่อคน

เหล่านั้นในหมู่บ้าน กษัตริย์ในสมัยนั้นจึงได้น าหมู่บ้านนีม้าเป็นเมืองหลวง โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีหัวหน้า
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หมู่บ้านชื่อโต๊ะปัตนี ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ปะตานี” เพราะค าว่า ปะ ในมุสลิม คือ พ่อ เป็นการให้เกียรติ

กัน (จากนั้นจึงเรียกเพี้ยนมาเป็นปัตตานี จนถึงปัจจุบัน) เมืองปะตานีหรืออาณาจักรลังกาสุกะ เดิมมีอีก

ชื่อหน่ึงว่า รัฐปะตานี  

ในปี พุทธศักราช 2000  พ่อค้าอาหรับ ซึ่งได้เดินทางโดยลงมาจากทางอินเดียและผ่านเข้า

รัฐปะตาน ีในช่วงนั้นก็ได้ค้าขายไปด้วย และเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปด้วย เมื่อเผยแพร่อยู่ที่รัฐปะตานี

ได้ระยะหนึ่ง พ่อค้ามาแต่งงานกับคนที่รัฐปะตานี (ภรรยาของพ่อค้าจึงเป็นมุสลิมด้วย) แล้วได้เผยแพร่

จนกษัตริย์ เป็นมุสลิม จึงให้ประชาชนรับเอาศาสนาอิสลามไปด้วย ในพุทธศักราชปี 2000 จึงได้รับ

ฉายาว่า “รัฐปะตานีดารุสซาลาม” (ดารุส แปลว่า บ้าน ซาลาม แปลว่า สันติ ดังนั้นจึงแปลว่า  บ้านแห่ง

ความสันติ ) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัฐปะตานีเดิมที่นับถือศาสนา พราหมณ์ ฮินดู พุทธ  จึงเปลี่ยนมาเป็น

ศาสนาอิสลาม  

ในสมัยรัชกาลที่ 1 รัฐปะตานีในยุคนั้นมีความระส่ าระส่าย มีการปกครองที่ผลัดเปลี่ยนไป  

ไม่มีการส่งเคร่ืองบรรณาการให้กับส่วนกลาง จึงได้มีราชโองการให้จัดตั้งก าลังทหารจากบางกอก โดย

ที่มีพระยาราชบังสันหรือขุนแม้นเป็นแม่ทัพน าไปรบที่รัฐปะตานี  มีราชโองการโปรดเกล้าให้กรม

พระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถที่สงขลา น า  2 ก าลังมารวมกันเพื่อยกทัพไปเข้าตีที่รัฐปะตานี  เมื่อไปถึง

รัฐปะตานี ทางพระยาราชบังสันยังไม่โจมตีก่อน ได้ส่งทูตไปเจรจากับสุลต่าน ผู้ปกครองรัฐปะตานีชื่อ

ว่า “สุลต่านโมฮัมหมัด” ซึ่งไม่ยอมจ านนที่จะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครโดยเด็ดขาดและไม่รับข้อเสนอ

ใดๆทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นพระยาราชบังสันจึงต้องขึ้นรบกับรัฐปะตานี ภายใต้การน าของสุลต่านโมฮัม

หมัด เมื่อรบเสร็จ ฝ่ายรัฐปะตานีได้พ่ายแพ้  

เมื่อรัฐปะตานีล่มสลาย จึงเป็นเมืองขึ้นของสยาม ในปี พ.ศ. 2325 ประชาชนและทหารจาก

รัฐปะตานี จึงถูกจับมาเป็นเชลย คร้ังแรกถูกเกณฑ์มา 4,000 คน โดยขึ้นเรือมา ด้วยความที่ไม่เคยเป็น

เชลยของใครมาก่อนและไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร ท าให้บางคนกระโดดหนีลงทะเล บางคนก็รอดบ้าง 

บางคนก็จมน้ าตายกลางทะเลบ้าง ทหารสยามจึงคิดว่าจะท าอย่างไรเพื่อไม่ให้เชลยที่จับมาได้นั้นหนีไป 

ในบันทึกทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า ทหารสยามในยุคนั้นใช้เชือกร้อยหวายต่อๆกันหลายๆ คนกับ

เชลยผู้ชาย ส่วนผู้หญิงจะใช้ร้อยหู  เชลยที่ได้จับมาจ านวน 4,000 คน ในกลุ่มแรกๆได้มาลงที่ สี่แยก

บ้านแขก (ในอดีตเป็นพื้นที่ชาวมุสลิมที่มีเชื้อสายราชวงศ์) จากนั้นก็มาที่ถนนตก สวนหลวง เจริญกรุง  

บ้านอู่ (ในเขตบางรัก) ซึ่งรัฐบาลในยุคนั้นได้ก าหนดพื้นที่เอาไว้ จากนั้นไปไว้ที่คลองตัน ( เดิมชื่อ

คลองกะลันตัน เป็นภาษามลายู) มีนบุรี (เดิมชื่อ เมืองมีน) หนองจอก และสองฝั่งคลองคลองแสนแสบ  

เหตุผลที่รัฐบาลในยุคนั้นท าแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ชาวรัฐปะตานีหรือมลายู  ร่วมตัวกันเพื่อก่อกบฏ
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ได้  สังเกตได้ว่าเวลาที่เราผ่านไปมาแถวคลองตัน บางกะปิ มีนบุรี หนองจอกจะสังเกตุเห็นว่า ชุมชน

ชาวมุสลิมนั้นค่อนข้างมาก เหตุเพราะตอนที่จับเป็นเชลยในสมัยนั้นจะน ามาไว้ ณ ที่แห่งนี้เป็นที่แรกๆ  

ในด้านประวัติศาสตร์ชุมชน คลองแสนแสบก็คือล าน้ าสายประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติบรรพ

ชนมุสลิมในยุครัตนโกสินทร์ มีความผูกพัน และเกี่ยวข้องกันอย่างแนบแน่น เป็นจุดเร่ิมต้นชีวิตใหม่

ของชาวมุสลิมที่พลัดถิ่นและบ้านแตกสาแหรกขาดจากหัวเมืองมลายู และได้เร่ิมต้นประวัติศาสตร์หน้า

ใหม่ ณ  “คลองแสนแสบ” 

 

มุสลิมชุมชนชนบท 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ค านิยาม ค าว่า ชุมชนชนบท หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของประชากร

จ านวนน้อย ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ต่ า ประชากรมีความคล้ายคลึงกันในด้านลักษณะ  

อาชีพงาน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีวิธีการคิดแบบธรรมเนียมนิยม  (traditionalism) 

มีรูปแบบ ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบกันเอง (ปฐมภูมิ) สภาพ ทางธรรมชาติของถิ่นฐานนี้มีการ

ปรับเปลี่ยนแล้วเพียงส่วนน้อย สภาพโดยทั่วไปมี การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้ากว่าเขตเมือง งานวิจัยนี้ 

ชุมชนชนบทหมายถึง ชุมชนมุสลิม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และ 

สมุทรปราการ   

ชุมชนมุสลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา  จากการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมมลายูตลอดเส้นทาง

คลองแสนแสบ จากใจกลางกรุงเทพมหานครจนมาถึงเขตหนองจอกซึ่งติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทราท า

ให้มีชุมชนมุสลิมเชื้อสายมลายูเกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเฉพาะอ าเภอบางน้ าเปร้ียวมีแม่น้ าล า

คลองตามธรรมชาติที่ส าคัญ คือ แม่น้ าบางปะกง แม่น้ านครนายก และคลองที่ขุดขึ้น คือ คลองท่าไข่ 

คลอง 14 ถึง คลอง 20  คลองหกวา คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (คลองเจ้า) และคลองบางขนาก และ

จากการขุดคลองบางขนากท าให้เกิดชุมชนขึ้น โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม  ซึ่งได้อาศัยล าคลองนี้มาตั้ง

หลักแหล่งในอ าเภอบางน้ าเปร้ียวเป็นจ านวนมาก อ าเภอบางน้ าเปร้ียวมีอาณาเขตทิศเหนือ  ติดต่อกับ

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา และกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีและเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
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ชุมชนมุสลิม จังหวัดนครนายก ชุมชนมุสลิมจังหวัดนครนายกตั้งอยู่ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ 

อ าเภอเมืองนครนายก  อ าเภอบ้านนา และอ าเภอองครักษ์ ในการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมุสลิมในจังหวัด

นครนายกจะมาในลักษณะของครอบครัวเพียง 2-3 ครอบครัว      แล้วจึงมีการชักชวนให้เครือญาติหรือ

เพื่อนบ้านให้เดินทางมาอยู่เพิ่มขึ้นกลายเป็นชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้น ชุมชนมุสลิมจังหวัดนครนายก มี

ประวัติความเป็นมาแบ่งเป็น 3   กลุ่ม คือ  

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองปัตตานีภาคใต้ของประเทศไทยที่อพยพมาอยู่    หลาย

แห่ง โดยเร่ิมจากมาอาศัยอยู่ในแถบเขตหนองจอก มีนบุรี  จากนั้นมาอยู่ อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และสุดท้ายได้มาอยู่ที่บ้านคลอง 3  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก ในช่วงปี  พ.ศ. 2450  

กลุ่มที่สองเป็นมุสลิม เชื้อสายอินเดียซึ่งเดิมอาศัยอยู่ ในแถบมหานาค คลองแสนแสบ 

กรุงเทพมหานคร  และปากน้ า อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะอพยพมาตั้งรกราก

ในพื้นที่บ้านชุมพล  อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในช่วงปี พ.ศ. 2416 

กรณีของต าบลบึงศาล อ าเภอองครักษ์ มีมุสลิมร้อยละ 80  อยู่อาศัยรวมกันโดยยึดหลัก

ศาสนาอิสลามเป็นหลักในการด าเนินชีวิต  ส่วนมากอาศัยอยู่ในหมู่ที่  3,5,6,7,8,9  และหมู่ที่ 2 บางส่วน 

แหล่งที่อยู่อาศัยสร้างบ้านเรือนติดริมคลองเป็นหลักเพราะเดิมทีใช้ล าคลองเป็นแหล่งอาหาร    เส้นทาง

คมนาคม  ขนส่งสินค้าการเกษตร  แต่ปัจจุบันมีถนนขนานกับแนวล าคลองแล้วจึงหันมาใช้เส้นทาง

ถนนแทนทั้งหมด  การด าเนินชีวิตประจ าวันโดยยึดหลักศาสนาจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการก่อสร้างมัสยิด

อยู่ทุกชุมชนมุสลิม  เพราะต้องอาศัยสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงเรียนสอนศาสนา  มีการประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาอยู่เป็นประจ าทุกวัน โดยเคร่งครัด  ดังนั้นการด าเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมจึงด าเนินชีวิต

ตามหลักศาสนา ส่วนชาวพุทธเป็นประชากรส่วนน้อยของต าบลบึงศาล   อาศัยอยู่รวมกันเป็น

กลุ่ม  ส่วนมากอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1,2,4 เป็นหลัก ก่อสร้างบ้านเรือนตามแนวล าคลอง  มีวัดอยู่หนึ่งแห่ง

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  การด าเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนามี

การประกอบพิธีกรรมประจ าทุกปี  และมีการจัดงานประเพณีเป็นประจ า  ทั้งชาวมุสลิมและชาวพุทธ

ในจังหวัดนครนายก อาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และหลักการมีส่วนร่วม  อยู่ร่วมกันโดย

ยึดถือแนวการด าเนินชีวิตของตนตามหลักศาสนาของแต่ละคน   อาศัยการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  เป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ เป็นแบบพี่แบบน้องในสังคมเดียวกัน  ถ้อยทีถ้อย

อาศัยกัน 
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กลุ่มที่สามเป็นมุสลิมที่ เดินทางมาจากปากีสถาน คร้ังแรกมาอาศัยอยู่ในอ าเภอเมือง

นครนายก ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านโค้งบ้านแขก อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในช่วงปี พ.ศ. 2529 

ชุมชนมุสลิม จังหวัดปทุมธานี  ในจังหวัดปทุมธานีมีชาวมุสลิมอยู่ในเขตอ าเภอล าลูกกา 

อ าเภอหนองเสือ อ าเภอสามโคก อ าเภอลาดหลุมแก้ว อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอเมือง ชาวไทย

มุสลิมบางคร้ังเรียกว่า "แขก" จึงเรียกหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมว่า "บ้านแขก" การตั้งบ้านเรือนจะอยู่

รวมกันเป็นกลุ่ม  เมื่อ พ.ศ. 2334 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ

พระราชวังบวรมหสุรสีหนาท ยกทัพไปท าสงครามเพื่อรวบรวมชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น  ที่หัวเมือง

ปัตตานีจะแบ่งแยกดินแดนเป็นหัวเมืองอิสระไม่ขึ้นต่อกรุงเทพฯ การยกทัพไปปราบกบฏในคร้ังนี้ได้

น าปืนใหญ่พญาตานีที่ยึดได้กลับมาด้วย (ปัจจุบันปืนใหญ่พญาตานีตั้งอยู่ที่หน้ากระทรวงกลาโหม) 

และได้ย้ายครอบครัวอิสลามเมืองปัตตานีเข้ามาตั้งบ้านเรือนที่หนองจอก มีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ และ

อีกส่วนหน่ึงน ามาไว้ที่คลอง 8 ต าบลบึงค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี  และในปี พ.ศ. 2373  

เมืองปัตตานีเกิดแข็งอีกจึงโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาปรยูรวงศ์ (ดิศ บุญนาค) ยกทัพไป

ปราบและได้ย้ายครอบครัวของ ไทยมุสลิมเมืองปัตตานีให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ

คลองหลวง และที่ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี  

ต่อมาในปี พ.ศ.2381หัวเมืองปัตตานีเกิดแข็งเมืองขึ้นอีกคร้ัง ไม่ยอมเป็นเมืองขึ้น

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึง โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (พัด บุญนาค) 

เป็นแม่ทัพไปปราบกบฎหนี เข้าป่าแม่ทัพก็ตามไปกวาดต้อนให้เหลือ จ านวนน้อยที่เพื่อป้องกันการ

รวมตัวก่อการ กบฎอีก ได้น าครอบครัวของชาวมุสลิมมาไว้ ที่วัดสร้อยทองอีกจ านวนมาก และอีกส่วน

หนึ่งน า มาไว้ที่คลองลากค้อน ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปทุมธานีนิยมตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้าน  และมีความ

เป็นอยู่ที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง แม้แต่ภาษาที่ใช้จะใช้ภาษาอาหรับและภาษามลายูผสมผสานกัน 

การแต่งกาย ผู้ชายจะใช้ผ้าโพกศีรษะเรียกว่า "โพกผ้าซาราบั่น" หรือในบางคร้ังจะสวมหมวกกะเปี๊ยะ

(กะปิเยาะ) ผู้หญิงใช้ผ้าคลุมหน้า สวมเสื้อแขนยาว นุ่งผ้าปาเต๊ะ (ผ้าถุง) ไม่รับประทานหมู ไม่เลี้ยงสุนัข 

ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติอย่างเคร่งครัด  ภาษาที่ชาวไทยมุสลิม  อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานีใช้ไม่

เหมือนภาคใต้ของประเทศไทยที่ใช้ภาษามลายูของท้องถิ่น  และมิได้ใช้ภาษาอาหรับโดยตรง แต่เป็น

การใช้ภาษาแบบผสมผสานและมีศัพท์เรียกเฉพาะของตนเอง ในการออกเสียงภาษาไทยภาษาพูดทั่วไป

จะออกเสียงสูง เช่น เป็ด เป็น เป๊ด  เผ็ด เป็น เผ๊ด  สะอาด เป็น ซะอ๊าด  ขยะ เป็น ขะยะ ค าเรียกวงศ์ญาติ
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ก็มีความหมายแตกต่างกันในกลุ่มชาวไทยมุสลิมเอง ซึ่งพบว่า  เด็กชาวไทยมุสลิมจะเรียกพ่อว่า ป๊ะ  

เป๊าะ  เยาะห์  ป๋า ซึ่งค าทุกค าหมายถึงพ่อ 

ชุมชนมุสลิม จังหวัดอยุธยา  สมัยกรุงศรีอยุธยา การย้ายถิ่นของชาวมุสลิมเข้าสู่กรุง         

ศรีอยุธยามี 3 ลักษณะ ลักษณะแรกคือเข้ามาท าการค้าขายแล้วตั้งหลักแหล่งอยู่เลย ส่วนใหญ่มาจาก

อาหรับ เปอร์เซียและอินเดีย ลักษณะที่สองคือเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยหลบภัยสงครามเข้า

มา ได้แก่ มุสลิมจากเปอร์เซียในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุสลิมจากเขมร และอินโดนีเซียใน

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  และลักษณะที่สามคือถูกกวาดต้อนจากหัวเมืองประเทศราช ได้แก่

มุสลิมจากเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยสมเด็จพระราเมศวร สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 สมเด็จ

พระมหาจักรพรรดิ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ  มุสลิมจากมะละกา ถูก

กวาดต้อนมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และมุสลิมจากปัตตานีถูกกวาดต้อนมาในสมัยพระ

เจ้าปราสาททอง 

ในจังหวัดอยุธยา มีชุมชนมุสลิมเก่าแก่หลายแห่งด้วยกัน  อาทิเช่น ต.ลุมพลี  ต.คลอง

ตะเคียน อ.เมือง เป็นถิ่นอาศัยของชุมชนมุสลิมผ่านมาหลายชั่วอายุคน ในสมัยอยุธยา มุสลิมที่เข้ามาตั้ง

ถิ่นฐาน ส่วนใหญ่มาจากสายซุนนี  เชื้อสายจากอินโดนีเซีย มลายู และปัตตานี ส่วนแขกเปอร์เซียจะ

เดินเรือเข้ามาค้าขายกับสยามและดินแดนในแถบนี้  ก่อนจะสถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยา และชาว

เปอร์เซียในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เป็นชาวอิหร่าน   จึงไม่แปลกที่ชาวมุสลิมในอยุธยาจะมีความ

หลากหลายทางชาติพันธุ์ เพียงแต่ชาวมุสลิมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งวัฒนธรรมและแนวทางปฏิบัติ

ในเร่ืองศาสนาอิสลามที่เข้มแข็ง  ในสมัยอยุธยา ไทยมีการติดต่อค้าขายกับหลายชนชาติด้วยกัน มี

ร่องรอยโบราณสถานปรากฏให้เห็นทั้งสุเหร่า หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านฮอลันดา หมู่บ้านญี่ปุ่น ฯลฯ  

ผู้น าศาสนา (อิหม่าม) ท่านหนึ่งในชุมชนมุสลิมลุมพลี เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  มีพ่อค้าชื่อว่า      

ฮูเซ็น เป็นชาวเปอร์เซียที่นับถือศาสนาอิสลาม เคยเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ลูกหลานของเขาได้สร้างมัสยิดในหมู่บ้านสระบัว ต.ลุมพลี เป็นเรือนไม้เล็กๆ หลังคามุงกระเบื้องดิน

เผา ต่อมาชาวไทยมุสลิม ซึ่งอพยพมาจากเมืองตานี ได้มารวมกับตระกูลฮูเซ็น ร่วมกันสร้างมัสยิดใหม่

แทนมัสยิดเดิมซึ่งช ารุด ปัจจุบันเรียกว่า มัสยิดนูรุ้ลยะมาล  รูปทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ 

พื้นปูด้วยหินอ่อนจากอิตาลี รูปทรงสถาปัตยกรรมมาจากประเทศอียิปต์ อายุกว่า 100 ปี เป็นศิลปกรรม

ตะวันออกกลาง ฝีมือประณีตที่งดงามมาก  
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ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ ชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางใต้ของพระนคร  ชุมชน

คลองตะเคียนเป็นชุมชนเก่าแก่ของมุสลิมอีกแห่ง  ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากแขกเปอร์เซีย หรือ

เรียกว่า แขกเจ้าเซ็น ซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายก่อนจะสถาปนาเป็นกรุงศรีอยุธยา  แขกเปอร์เซียในสมัย

อยุธยา ส่วนใหญ่เข้ามาตั้งหลักแหล่งนอกเกาะพระนคร ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เฉกอะหมัด  ผู้น า

ชุมชนได้เข้ามารับราชการเป็นเสนาบดีกรมมหาดไทย  จนได้รับพระราชทานที่ดินในเขตก าแพงพระ

นคร จึงจัดพื้นที่บางส่วนสร้างศาสนสถานและบ้านพัก พ่อค้าเปอร์เซียผู้นี้ มีบทบาทในการสร้างชุมชน

มุสลิมในอยุธยา และเป็นต้นตระกูลบุนนาค  

ชุมชนมุสลิมจังหวัดอ่างทอง  ในจังหวัดอ่างทอง มีการเผยแพร่เข้ามาของศาสนาอิสลาม

น้อยมาก แม้ว่าจ านวนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดใกล้เคียงมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กลุ่มพี่

น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทองนั้นเร่ิมเข้ามาตั้งหลักแหล่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบัน

เป็นชุมชนเล็ก ๆ อยู่ใน ต าบลชะไว อ าเภอไชโย ซึ่งอยู่ทางเขตต่อแดนจังหวัดสิงห์บุรีและลพบุรี 

ประชากรชาวมุสลิมมีประมาณ 3,400 คน มีมัสยิด 2 แห่ง นอกจากนั้นยังมีชาวมุสลิมที่มาตั้งร้านขาย

อาหารและสินค้าอยู่บ้างในตลาดเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง สามารถด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมชาว

อ่างทองอย่างร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา ต าบลชะไว อ าเภอไชโยนี้ เป็นชุมชนที่ด ารงชีวิตอยู่อย่างสงบสุข 

แม้จะมีวัฒนธรรมทางความเชื่อที่แตกต่างจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปอยู่บ้าง แต่ก็สามารถด าเนินชีวิตอยู่

ร่วมกับชาวอ่างทองได้อย่างสันติสุข  

ชุมชนมุสลิม ต าบลชะไว อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทองนี้   มีประวัติการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2260 มีกลุ่มพ่อค้าทางตอนใต้ของประเทศไทยหลาย

กลุ่มเดินทางมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในกรุงศรีอยุธยา และตามหัวเมืองต่าง ๆ ที่ มีท าเลดี เป็นแหล่งอุดม

สมบูรณ์และสงบ บางกลุ่มถูกกวาดต้อนมาจากเหตุการณ์สงคราม บางกลุ่มเดินทางมาเพื่อการค้าขาย

ต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย  และมีกลุ่มพ่อค้ามุสลิมกลุ่มหนึ่งจากเมืองปัตตานี มีผู้น าคือ โต๊ะกีไว 

หรือ โต๊ะกีสุเหร่า เดินทางมาตามล าน้ าเจ้าพระยาจนมาถึงแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ พบเห็นท าเลที่ต าบล

เทวราชเป็นที่สงบอุดมสมบูรณ์ดี จึงได้ชักชวนกันก่อตั้งเป็นชุมชนท ามาหากินกันอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อ

เห็นว่ายังไม่ค่อยเหมาะสมจึงชักชวนกันย้ายมาตั้งชุมชนแห่งใหม่ที่ ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาด้าน

ตะวันออก ปัจจุบันคือกลุ่มชาวมุสลิมที่บ้านชะไว ต าบลชะไว อ าเภอไชโย ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งหลัก

แหล่งสืบมาจนถึงปัจจุบัน 
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ชุมชนมุสลิมจังหวัดสมุทรปราการ  ส าหรับจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีพี่ชาวมุสลิม 

ลงรากฐานเป็นชุมชนใหญ่มาแล้วกว่าเกือบ 300 ปี จนถึงปัจจุบัน  ตั้งแต่สมัยตอนปลายกรุงศรีอยุธยา 

ได้มีกลุ่มพ่อค้ามุสลิมจากมะละกา ซึ่งอยู่ปลายแหลมมลายูได้มาท าการค้าขายอยู่แถบเมืองนครเขื่อน

ขันธ์หรืออ าเภอพระประแดงในปัจจุบัน (ในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ทรงตั้ง

เมืองนครเขื่อนขันธ์ขึ้น ใน ปี พ.ศ.2358 ได้โปรดเกล้าให้บุตรชายของพระยาเชยผู้น ามอญที่เข้ามาพึ่ง

พระโพธิสัมภารของพระมหากษัตริย์สยาม เป็นเจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งสืบต่อกันมาถึง 8 คน) 

การค้าขายของพ่อค้ากลุ่มนี้รุ่งเรืองขึ้นตามล าดับเพราะมีการค้าขายกับผู้คนจากหลายพื้นที่ จึงมีการตั้ง

หลักปักฐานตลอดมา ซึ่งถือได้ว่าเป็นมุสลิมกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรากฐาน ณ ที่นี่ จากนั้นก็มีมุสลิมจาก

ประเทศอินเดีย ได้เดินทางเข้ามาเพื่อค้าขายในย่านนี้เช่นกัน และเร่ิมลงหลักปักรากฐานเพื่อค้าขาย

สินค้าทั้งกับพ่อค้าจากต่างแดนและผู้คนในพื้นที่ มุสลิมชาวอินเดียส่วนหนึ่งได้รับราชการท างานรับใช้

เจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในหน้าที่ดูแลบัญชีตามความถนัดเป็นที่พอใจของเจ้าเมือง ที่ทั้งเก่ง ทั้งขยัน 

และซื่อสัตย์ ชาวอินเดียที่มาค้าขายและท างานเกือบทั้งหมดจะมาเฉพาะผู้ชาย เจ้าเมืองเกรงว่าไม่นาน

พวกนี้ก็จะต้องกลับไป เพราะไม่มีอะไรผูกมัด วันหนึ่งในขณะที่ทั้งชาวมอญ และอินเดียต่างต้องมาเล่า

งานที่ท าไปในแต่ละวันให้เจ้าเมืองได้รับทราบ เหล่าข้าราชบริพารมอญที่มาร่วมต่างก็พาลูกสาวมาด้วย 

เจ้าเมืองเลยเอ่ยปากให้ชาวอินเดียที่รับใช้อยู่นั้นเลือกพวกนางไว้เป็นคู่ครอง ซึ่งเป็นกุศโลบายมิให้พวก

นี้ต้องกลับบ้านเพราะไม่มีครอบครัว จากค าเล่าขานกันมาว่า เสียงร้องของสาวชาวมอญร้องไห้กันระงม

เพราะกลัวที่ต้องไปเป็นเมียของพวกแขกที่ทั้งตัวใหญ่และด ามีหนวดยาว แต่ทุกอย่างก็ผ่านด้วยดี จึงจะ

เห็นได้ว่ากลุ่มมุสลิมชาวอินเดียรุ่นแรก ๆ กับชาวมอญบ้านปากลัดจะเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน เร่ือง

เหล่านี้ยังพอมีประวัติที่เชื่อถือได้ เพราะยังมีลูกหลานสืบทอดกันจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นตระกูล   

“ยังเจริญ” จากมะละกา หรือตระกูล ไวทยานนท์ และวงศ์พานิชจากอินเดีย 

หลังจากที่อาณาจักรฟาตอนีดารุสสลาม (ปัตตานีในปัจจุบัน) ถูกสยามตีแตก พระราชวัง
และมัสยิดกรือเซะถูกเผาท าลาย ก็มีการกวาดต้อนผู้คนโดยเฉพาะพวกทหารนั้นมาในส่วนกลางกว่า 
4,000 พันคน ซึ่งบางส่วนก็เสียชีวิตเพราะโรคภัยไข้เจ็บ บางส่วนก็โดดน้ าหนีเสียชีวิตในทะเล ทหาร
สยามจึงต้องจับร้อยหวาย เพื่อจะได้โดดน้ าหนีไม่ได้ จากนั้นก็ได้น าเชลยศึกเหล่านี้แยกย้ายกันไปไว้ใน
พื้นที่ต่าง ๆ การเผาท าลายและการกวาดต้อนเชลย ถือเป็นเร่ืองปกติของสงครามในยุคนั้น ถ้าไม่ท าลาย
ไม่นานก็จะมีการแข็งข้อต้องสู้รบกันไม่รู้จบ เชลยศึกส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักรบหัวแข็ง และ
ผู้รู้ทางศาสานาได้ถูกต้อนมาไว้ที่ปากคลองลัดหลวงหรือชาวมุสลิมบ้านปากลัดในปัจจุบัน โดยมองว่า
ถ้ามีศึกสงครามกับผู้รุกรานที่เข้าโจมตีกรุงรัตนโกสินทร์ในอนาคต เชลยศึกเหล่านี้ก็จะเป็นด่านแรก
คอยป้องกันไว้ อีกอย่างมองว่าเจ้าเมืองเขื่อนขันธ์คงจะควบคุมดูแลเชลยพวกนี้ได้อย่างดี 
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เมื่อเวลาผ่านไปเชลยเหล่านี้เร่ิมประกอบสัมมาอาชีพมีที่ท ากิน บางคนที่มีความรู้ก็ได้รับ
ราชการเป็นเก็บเบี้ยค่าที่ดินส่งเจ้าเมืองเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ และสามารถอยู่ร่วมกับชาวมอญได้เป็นอย่าง
ดีกอปรกับมีมุสลิมเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว การรวมกลุ่มของมุสลิมจึงเกิดขึ้นเป็นชุมชน มีการสร้าง
มัสยิด โดยการสนับสนุนผ่านการเงินจากกลุ่มพ่อค้ามุสลิมที่มาอยู่ก่อน หรือที่เรียกกันติดปากว่าแขก
เก่า ซึ่งมัสยิดหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวบนเนื้อที่ 300 ตารางวา ที่ได้รับบริจาคจากฮัจยีชาอ้ิล บุตร
โต๊ะวังปานา สร้างในปี พ.ศ.2425 และเนื่องจากเชลยส่วนใหญ่เป็นผู้รู้ทางศาสนา จึงมีญาติพี่น้องและ
ลูกหลานจากปัตตานี และรัฐกลันตันของมลายูมาเยี่ยมและมาเล่าเรียนกันมากขึ้นๆ บางส่วนมาแล้วก็
กลับไป แต่ก็ยังมีอีกเป็นจ านวนมากที่มาแล้วไม่กลับ เพราะสามารถอยู่มีที่กิน ที่นา สามารถท ามาหากิน
ได้อย่างสบาย ชุมชนมุสลิมบ้านปากลัดจึงเกิดขึ้น และจากการที่มีผู้รู้ทางศาสนา หรือที่เรียกกันว่า  
“โต๊ะอาเหล็ม” หลายคน จึงมีมุสลิมจากพื้นที่ต่างๆ มาเล่าเรียนศาสนาอิสลามกันมาก เล่ากันว่า “ถ้าพาย
เรือจากต้นคลองเข้าสู่หมู่บ้านแขก จะได้ยินแต่เสียงคนท่องอ่านคัมภีร์อัล-กุรฺอานไม่ขาดเสียงตลอดล า
คลอง” ดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่ด ารงต าแหน่งจุฬาราชมนตรี เกือบทุกท่านต่างก็เคยได้มาเล่าเรียนกับครูบา
อาจารย์ในบ้านปากลัดทั้งสิ้น 

มุสลิมบ้านปากลัดเป็นกลุ่มคนที่อยู่มาช้านาน ตั้งก่อนมีนครเขื่อนขันธ์ จนมาถึงอ าเภอพระ
ประแดง ของจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน และเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าจ านวนผู้คนก็มากขึ้น 
มุสลิมบ้านปากลัดจึงได้มีการอพยพไปยังพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดใกล้ เคียง อาทิ  เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  อยุธยา เพชรบุรี หรือแม้แต่ นครศรีธรรมราช  ในขณะเดียวกันเมื่อเกือบ 
100 ปี ที่ผ่านมาก็มีมุสลิมอีกจ านวนมากจากที่ต่างๆ ทั้งมีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก นนทบุรี อยุธยา 
ต่างก็อพยพเข้ามาในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตั้งหลักปักฐานท ามาหากิน ในอ าเภออ่ืนๆ ของจังหวัด 
เช่น อ าเภอบางพลี บางบ่อ เมือง ส าโรง จึงท าให้จ านวนมุสลิมในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มมากขึ้นเป็น
ล าดับ จนถึงปัจจุบันในจังหวัดสมุทรปราการมีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ทั้งที่เป็นสัปปุรุษมีชื่อในทะเบียน 
และไม่ได้เป็นสัปปุรุษเป็นประชากรแฝงรวมแล้วเกือบ 3 หมื่นคน อาศัยอยู่ใน 13 มัสยิด 

ถ้าจะพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทแล้ว
พบว่าปัญหาของการแบ่งแยกลักษณะของชุมชนเมืองและชุมชนชนบท   หรือชุมชนใดควรเป็นชุมชน
เมืองชุมชนใดควรเป็นชุมชนชนบทยังเป็นปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งกัน  แนวความคิดเกี่ยวกับชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ในการเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
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2.4  แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) 

พีรยุทธ โอรพันธ์ (2551: 17-21) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม ของ Charles 

Horton Cooley และ George Herbert Mead ไว้ได้อย่างเข้าใจ คือการขัดเกลาทางสังคม เป็น
กระบวนการที่บุคคลเรียนรู้เกี่ยวกับทัศนคติ คุณค่า และการกระท าที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นสมาชิก

ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ ใน

ระดับจุลภาคจะพบว่า การขัดเกลาช่วยให้มนุษย์ค้นพบวิธีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมและสิ่งที่

บุคคลอ่ืนคาดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น การปฏิบัติตามคุณค่าและบรรทัดฐานของสังคม แต่ใน

ระดับมหาภาคจะพบ 

ความส าคัญของการขัดเกลาทางสังคมในลักษณะเป็นสิ่งที่มีส่วนท าให้มนุษย์สามารถ

ส่งผ่านวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งได้ นักสังคมวิทยาหลายท่านเน้นย้ าว่า มนุษย์มีความรู้สึกถึง

ความเป็นตัวเองในฐานะที่ เป็นบุคคลโดยผ่านการเข้าร่วมในสภาพแวดล้อมทางสังคม ทั้งนักสังคม

วิทยาและนักจิตวิทยาต่างให้ความสนใจกับวิธีการที่บุคคลพัฒนาและปรับใช้ความรู้สึกถึงความเป็น

ตัวเองที่ได้จากการมีอันตรกิริยาทางสังคม  

Cooley และ Mead ถือได้ว่าเป็นผู้วางรากฐานทฤษฎีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic 

interaction) ทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขัดเกลาทางสังคม โดยเน้นย้ าไปที่การอธิบาย

พฤติกรรมการมีอันตรกิริยาทางสังคมผ่านสัญลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบของภาษา 

Cooley และ Mead ปฏิเสธแนวคิดที่ว่ามนุษย์ถูกก าหนดโดยสัญลักษณ์ทางชีวภาพ แต่เชื่อว่ามนุษย์เป็น

ผลผลิตทางสังคม หรือกล่าวได้ว่าลักษณะของมนุษย์ถูกบ่มเพาะขัดเกลาจากสังคมรอบข้างของเขา 

Cooley ได้ท าการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์แห่งตน (Self-concept) โดยการสังเกตลูกๆ ของเขา

ขณะที่ก าลังเล่น Cooley ค้นพบว่าเด็กเรียนรู้ที่จะได้รับความสนใจโดยการตีความปฏิกิริยาของผู้อ่ืนที่มี

ต่อตน เช่น เด็กเรียนรู้ว่าการท าการรบกวนบางอย่างขณะที่เพื่อนๆ ของพ่อแม่อยู่ในบ้านจะท าให้ตนเอง

ได้รับความสนใจมากกว่าแขกที่มาบ้าน ดังนั้น เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินตัวเองโดยใช้ จินตนาการว่าบุคคล

อ่ืนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อตนอย่างไร สิ่งนี้ท าให้บุคคลอ่ืนท าหน้าที่คล้ายกระจกในการพัฒนา

ความเป็นตัวตนของเขา Cooley เรียกสิ่งนี้ว่าการเรียนรู้กระจกเงาสะท้อนตัวตน (looking-glass self) 

ดังนั้น มโนทัศน์แห่งตนจึงมีรากฐานมาจากการรับรู้ของเราเกี่ยวกับการตัดสินของผู้อ่ืนที่ มีต่อเรา นั่น

คือ เราใช้ผู้อ่ืนเป็นกระจกสะท้อนปฏิกิริยาของเขาให้เราเห็น ส าหรับ Cooley แล้ว กระจกสะท้อนแห่ง

ตนเป็นผลผลิตของกระบวนการสามขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรกเราจินตนาการลักษณะของเราที่ปรากฏต่อ

สายตาของบุคคลอ่ืน ขั้นต่อมาเราจินตนาการปฏิกิริยาตอบกลับของบุคคลอ่ืนต่อภาพปรากฏของเรา  
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ขั้นสุดท้าย ประเมินตัวเองตามที่เราจินตนาการว่าบุคคลอ่ืนจะตัดสินตัวเราอย่างไร ซึ่งผลที่ได้รับอาจ

เป็นบวกหรือลบก็ได้ 

งานของ Cooley ได้ปูทางในการท าความเข้าใจการขัดเกลาทางสังคมจากทฤษฎีปฏิสัมพันธ์

เชิงสัญลักษณ์ ขณะที่ Mead ได้สนับสนุนและเติมเต็มงานของ  Cooley ในหลายประเด็น Mead ได้

จ าแนกตัวตน (self) ของมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ “I” กับ “Me” โดย “I” คือ ส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับความต้องการของตนเองที่บุคคลแสดงออกมาโดยที่ไม่ใช่ความต้องการของสังคม ส่วน  “Me” คือ 

ส่วนที่เป็นตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับรับเอาทัศนคติ ความต้องการ กฎเกณฑ์ ระเบียบประเพณีรอบข้างมา

เป็นของตน หรือเรียกได้ว่าส่วนที่เป็นตนเองที่ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม อาทิ ชายคนหนึ่งที่เมื่อถูก

แฟนสาวบอกเลิก เขาได้ท าการฆ่าแฟนสาวทันที หลังจากนั้นเขาเร่ิมตระหนักว่าเขาได้ท าอะไรลงไป 

และไม่รู้ว่าอะไรท าให้เขาท าเช่นนั้น เขาเร่ิมคิดว่า “ผมฆ่าแฟนที่ผมรักได้อย่างไร”  Mead ระบุว่า

ความรู้สึกที่มิได้ส านึกถึงความถูกผิดดีชั่วที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ท าให้ชายคนหนึ่งฆ่าแฟนรัก

เช่นนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า “I” หรือกล่าวได้ว่า ปฏิกิริยาของคนเราในชั่วขณะแรกก่อนจะแสดงการกระท า

บางอย่างลงไปเกิดจากตัวตนที่เรียกว่า  “I”  แต่ก่อนการกระท าเกิดขึ้นการกระท าของเราจะถูก

กลั่นกรองโดยบรรทัดฐานของสังคมซึ่งตรงนี้เรียกว่า “Me” ดังนั้น “I” มักจะควบรวม “Me” เข้าไปด้วย

ก่อนที่จัดแสดงการกระท าออกมา อย่างไรก็ตามต้องระลึกเสมอว่า “Me” ไม่ได้เป็นตัวควบคุมการ

กระท าของบุคคลเสมอไป 

Mead ยังได้ชี้ให้เห็นว่ามโนทัศน์แห่งตนไม่ใช่สิ่งที่ได้รับผลกระทบจากบุคคลอ่ืนเท่ากันทุก

คน ในหลายกรณีคนบางคนมีความส าคัญต่อเรามากกว่าบุคคลอ่ืน และผู้ที่ เราใช้ในการตัดสิน

พฤติกรรมของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อเรามากที่สุดมักถูกเรียกว่าคนส าคัญ (significant others) 

ตัวอย่างของคนส าคัญก็คือ เมื่อเด็กคนหนึ่งแสดงกิริยาก้าวร้าวต่อบุคคลสองคน คนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่

เพิ่งรู้จักเพียงไม่กี่วัน อีกคนหนึ่งเป็นแม่ที่ตนรัก แม้ว่าทั้งคู่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการกระท าเด็ก

เหมือนกันแต่ปฏิกิริยาตอบสนองจากแม่กับพี่เลี้ยงคนใหม่นั้นมีผลต่อพฤติกรรมที่เด็กจะกระท า

แตกต่างกัน นอกจากนี้เราก็ยังใช้กลุ่มคนบางคนในการประเมินตัวเรา ทัศนคติ คุณค่า ความเชื่อ และ

บรรทัดฐานของเรา กลุ่มคนในลักษณะนี้เราอาจเรียกว่ากลุ่มอ้างอิง (reference groups) เช่น เด็กมัธยม

ปลายตอนต้นอาจเลียนแบบพฤติกรรมการดื่มสุราของเพื่อนรุ่นพี่  เนื่องจากมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เด็ก

กลุ่มเดียวพึงกระท า ดังนั้น ค าถามที่ส าคัญในจุดนี้ก็คือ ใครบ้างที่เป็น “บุคคลอ่ืน” ที่เราใช้เป็นกระจก

เงาสะท้อนความเป็นตัวตนของเรา แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมใช้ค าเรียก “บุคคลอ่ืน” ที่ว่านี้เป็น 

“ตัวแทน” (agents) ในการขัดเกลาทางสังคม 
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สุพัตรา สุภาพ (2547: 42-45) จ าแนกตัวแทนของการขัดเกลาทางสังคมออกเป็น 6 กลุ่ม

ด้วยกัน ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน กลุ่มอาชีพ ตัวแทนศาสนา และสื่อมวลชน ซึ่งแต่ละกลุ่ม

ก็จะท าหน้าที่แตกต่างกันไป 

1. ครอบครัว เป็นสถาบันล าดับแรกที่ท าหน้าที่ในการขัดเกลาบุคคลให้รู้ว่าสิ่งใดควรและ

สิ่งใดไม่ควร สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ และความ

ประพฤติของบุคคลเป็นอย่างยิ่ง 

2. กลุ่มเพื่อน เป็นอีกตัวแทนหนึ่งที่มีอิทธิพลในการขัดเกลาทางสังคมของบุคคล โดย

บุคคลในกลุ่มมักจะมีอายุใกล้เคียงกัน โดยจะมีอิทธิพลต่อกันในด้านทัศนคติของกันเป็นอย่างมาก ทั้ง

ยังมีอิทธิพลในเชิงบวกและเชิงลบต่อสถาบันอื่นทางสังคม เช่น กลุ่มเพื่อนอาจส่งเสริมให้บุคคลกระท า

ตามหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของครอบครัวได้ 

3.โรงเรียนเป็นตัวแทนในเชิงทางการที่จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาบุคคล

โดยเฉพาะทั้งยังเป็นสถานที่ ๆ สร้างโอกาส  เด็กมีโอกาสมาพบกันกับเด็กในวัยเดียวกัน ดังนั้น

โรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เนื่องจากเด็กจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนเป็น

ระยะเวลายาวนาน ท าให้เด็กรับรู้คุณค่าและความรู้ อย่างไรก็ตาม หากการขัดเกลาของโรงเรียน

สอดคล้องกับการขัดเกลาของพ่อแม่ก็จะท าให้โลกรับรู้กฎเกณฑ์ของสังคมไปแนวทางเดียวกัน แต่หาก

ไม่สอดคล้องกับการขัดเกลาของพ่อแม่ก็อาจท าให้เด็กเกิดการสับสนได้ หรือหากการขัดเกลาของ

โรงเรียนสอดคล้องกับความป็นจริงก็จะท าให้เด็กมีความเข้าใจสังคมง่ายขึ้น แต่หากการขัดเกลาของ

โรงเรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็อาจท าให้เด็กเกิดความสับสนได้เช่นกัน 

4. กลุ่มอาชีพ เป็นสถาบันขัดเกลาทางสังคมที่ท าหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

อาชีพของบุคคลเป็นส าคัญ เช่น การท าให้ครูมีความเข้าใจถึงจรรยาบรรณของครู เป็นต้น การขัดเกลา

ทางสังคมในช่วงนี้เป็นช่วงที่บุคคลมีอายุมากพอสมควร หรือค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น การขัดเกลา

จึงอาจจะยากกว่าช่วงวัยเด็ก เนื่องจากบุคคลแต่ละคนเมื่อถึงวัยนี้ก็ได้ผ่านการขัดเกลาทางสังคมมาแล้ว 

จะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นแบบฉบับของตนเองแล้ว 

5. ตัวแทนศาสนา เป็นตัวแทนที่ช่วยในการขัดเกลาบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ

การเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ ศาสนาจึงมีส่วนสร้างเจตคติที่ดี จิตใจที่งดงาม พฤติกรรมที่มีคุณธรรม 

ความสุจริต หรือกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนที่ขัดเกลาบุคคลให้อยู่ในร่องรอยของศีลธรรม ให้มีความมุ่งมั่น

กระท าดีและยับยั้งการกระท าชั่ว แม้ว่าผู้ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอย่างใกล้ชิดก็ยังได้รับการ
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ขัดเกลาจากศาสนาทางอ้อม เช่น หลักกฎหมายที่สอดคล้องกับศาสนาเมื่อบังคับใช้กับบุคคลก็ท าให้

บุคคลท าตามศาสนาโดยปริยาย 

6. สื่อมวลชน เป็นอีกสถาบันที่มีส่วนอย่างยิ่งในการขัดเกลาบุคคลทั้งในด้านความคิดความ

เชื่อ แบบของพฤติกรรม อย่างไรก็ตามอิทธิพลของสื่อมวลชนจะมีมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง

ของครอบครัว และภูมิหลังด้านอ่ืนๆ ที่ได้อบรมขัดเกลาบุคคลในด้านต่าง ๆ มาแล้วเช่นกัน 

Shepard (1997) ชี้ให้เห็นตัวแทนที่มีอิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่นในแต่ละช่วงของการ

เจริญเติบโต โดยชี้ให้เห็นว่าตัวแทนที่ส่งผลกระทบต่อการขัดเกลาทางสังคมแก่เด็กและวัยรุ่น ได้แก่ 

ครอบครัวโรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และตัวแทนอ่ืนๆ เช่น โบสถ์ ค่ายเยาวชน ศูนย์กีฬา ฯลฯ  

โดย Shepard ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ท าการขัดเกลาบุคคลในช่วงต้นของชีวิต การขัด

เกลาในช่วงวัยเด็กมิได้ส่งผลกระทบและจบลงเมื่อมีอายุเพียง 5 ปี หากแต่การขัดเกลาในช่วงดังกล่าวยัง

เป็นรากฐานส าคัญต่อการแสดงออกในช่วงวัยอ่ืนๆ เป็นอย่างมาก  โรงเรียนเป็นช่วงเวลาแรกส าหรับ

เด็กที่มิได้อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองและญาติพี่น้อง โรงเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งจะผูกเด็กๆ เข้า

กับสังคมที่กว้างขึ้น โดยสร้างความรู้สึกถึงความจงรักภัคดีต่อบางอย่างนอกเหนือไปจากครอบครัว 

นอกจากโรงเรียนจะสอนในวิชาต่างๆ ที่สอนอย่างไม่เป็นทางการในเร่ืองอ่ืนที่จะท าให้เด็กพร้อมที่จะ

ออกสู่สังคมภายนอก เช่น ความมีระเบียบ การร่วมมือกันการมีส่วนร่วมในการงานต่างๆ ฯลฯ ทั้ง

ครอบครัวและโรงเรียนเป็นตัวแทนที่ขัดเกลาสังคมโดยเป็นผู้ใหญ่ ขณะที่กลุ่มเพื่อนเป็นตัวแทนที่มัก

อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน หรือเป็นตัวแทนลักษณะเดียวที่ไม่ได้ควบคุมโดยผู้ใหญ่ กลุ่มเพื่อนจะเป็นกลุ่มที่

สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนในแบบที่ไม่มีในบ้าน เช่น การให้และการรับ

ที่นอกเหนือไปจากการให้และการรับจากคนในครอบครัว  ส่วนสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งได้แก่ 

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ หนังสือ ถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่ค่อนข้างทรงพลังใน

การขัดเกลาทางสังคมให้แก่เด็ก แม้ว่าจะเป็นการยากในการประเมินผลกระทบของสื่อมวลชนก็ตาม 

สื่อมวลชนท าหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งในการขัดเกลาทางสังคมก็คือน าเสนอให้เด็กเห็นว่าวัฒนธรรมของ

ตนเป็นอย่างไร 

นอกจากนี้ Shepard ยังชี้ให้เห็นว่ามีตัวแทนอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและวัยรุ่นอีกไม่ว่าจะ

เป็นโบสถ์ ที่ช่วยสอนให้เด็กและวัยรุ่นรู้ผิดชอบชั่วดี ค่ายเยาวชน ศูนย์กีฬา ฯลฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็ก

หรือวัยรุ่นที่มีความสนใจเช่นเดียวกันจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ 
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Schaefer และ Lamm (1998) จ าแนกตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมออกเป็น 6 ตัวแทน 

ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน สถานที่ท างาน และรัฐ โดย Schaefer และ Lamm ได้

อธิบายหน้าที่และความส าคัญของตัวแทนต่างๆ ดังนี ้

1. ครอบครัว เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการขัดเกลาทางสังคมมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการท า

ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐานและคุณค่าของครอบครัวตนเองและสังคม  

2. โรงเรียน มีส่วนส าคัญยิ่งในการขัดเกลาบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า 

บรรทัดฐาน ของวัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนยังมีส่วนส าคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการให้

รางวัลและการลงโทษ เช่น การตัดเกรดโดนครูที่นักเรียนที่เรียนเก่งมักได้รับรางวัลและนักเรียนที่ไม่

สนใจเรียนมักได้รับการลงโทษในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

3. กลุ่มเพื่อน เมื่อเด็กโตขึ้น ครอบครัวมักมีความส าคัญน้อยลงในสังคมของเด็ก 

ขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนก็เร่ิมมีความส าคัญมากขึ้น ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ     

“คนส าคัญ” ซึ่งตามแนวคิดของ Mead นั้น การที่เด็กวัยรุ่นเลียนแบพฤติกรรมบางอย่างจากเพื่อนของ

ตนเนื่องจากภายในกลุ่มเพื่อนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เป็นระบบที่มีความหมายซึ่งระบบความหมายดังกล่าวมี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อสมาชิกในกลุ่ม 

4. สื่อมวลชน เกือบ 80 ปีมาแล้วนับตั้งแต่การประดิษฐ์ วิทยุ ภาพยนตร์ เคร่ืองบันทึกเสียง

และโทรทัศน์ สื่อมวลชนได้กลายเป็นตัวแทนในการขัดเกลาสังคมที่ส าคัญและไม่ควรถูกมองข้าม 

สื่อมวลชนมักถูกท าให้เป็นเสมือนเพื่อนเล่นกับเด็ก และลักษณะส าคัญของสื่อโทรทัศน์ที่ท าให้สื่อ

โทรทัศน์ทรงพลังในการขัดเกลาทางสังคมก็คือ มันเปิดโอกาสให้เด็กเลียนแบบและเล่นบทบาทตามได้

โดยการน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ 

5. หน้าที่การงาน องค์ประกอบพื้นฐานของมนุษย์ในการขัดเกลาทางสังคมอีกอย่างหนึ่งก็

คือการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ในสหรัฐอเมริกา การท างานเต็มเวลา

เป็นสิ่งที่ยืนยันสถานะความเป็นผู้ใหญ่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนคนหนึ่งได้เลยวัยรุ่นแล้ว 

การขัดเกลาทางหน้าที่การงานอาจเป็นทั้งการท างานเพื่อหาเงินและการท างานที่ตนชื่นชอบ 

ขณะเดียวกันการขัดเกลาทางสังคมเกี่ยวกับหน้าที่การงานไม่สามารถแยกจากประสบการณ์การขัดเกลา

ทางสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเด็กมักเรียนรู้ลักษณะของหน้าที่การงาน หรืออาชีพจากพ่อแม่หรือคนที่ตน

รู้จักในช่วงวัยเด็ก หรือแม้แต่บุคคลที่อยู่ในสื่อมวลชน 
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6. รัฐ (state) ปัจจุบันนักสังคมศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับความส าคัญของรัฐมากขึ้นกว่า

อดีตที่ผ่านมา ในฐานะที่เป็นตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม เนื่องจากรัฐยิ่งมีอิทธิพลต่อช่วงชีวิตของ

บุคคลแต่ละช่วงค่อนข้างมาก ในสังคมดั้งเดิมวัฒนธรรมของเราท าให้ครอบครัวท าหน้าที่เบื้องต้นใน

การปกป้องคนในครอบครัว แต่ในศตวรรษที่ 20 การปกป้องดังกล่าวได้เปลี่ยนไปอยู่ตัวแทนภายนอก 

เช่น โรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกันภัย และตัวแทนเหล่านี้จ านวนมากก็ขึ้นอยู่กับรัฐ ขณะเดียวกัน

ส่วนที่เหลือก็ได้รับการอนุญาตจากรัฐ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมนั้น นักวิชาการหลายท่าน

จ าแนก “ตัวแทน” ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีอิทธิพลในการขัดเกลาทางสังคม ดังที่ สุพัตรา สุภาพ จ าแนก

เป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มเพื่อนโรงเรียน กลุ่มอาชีพ ตัวแทนศาสนา และสื่อมวลชน 

ในขณะที่  Shepard จ าแนกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และ

ตัวแทนอ่ืนๆ ส่วน Schaefer และ Lamm จ าแนกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  ครอบครัว โรงเรียน กลุ่ม

เพื่อน สื่อมวลชน และรัฐ แม้ว่านักวิชาการแต่ละท่านจะจ าแนกกลุ่มตัวแทนแตกต่างกัน และจากความ

แตกต่างดังกล่าวนั้นเองเป็นข้อดีต่อการศึกษาในประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในประเทศไทยคร้ังนี้  ด้วยเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถ

มองภาพของ “ตัวแทน” ในการขัดเกลาทางสังคมได้รอบด้านมากขึ้นเป็นเสมือนกระจกสะท้อนภาพ 

“ตัวตน” หรือ อัตลักษณ์บุคคล จากปฏิกิริยาของตัวแทนดังกล่าว แนวคิดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม

จึงจะเป็นประโยชน์ในการท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่าง

วัฒนธรรมในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟให้มีความละเอียดรอบ

ด้านมากขึ้น  

 

2.5  ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล 

การสื่อสารระหว่างบุคคลที่ในงานวิจัยนี้ หมายถึง รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล และบุคคลต่อกลุ่มบุคคล เป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ รูปแบบของการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีลักษณะของการสื่อสารที่ทั้ง 2 ฝ่าย ผลัดกันท าหน้าที่ผู้ส่งสารและ
ผู้รับสาร ปฏิกิริยาสะท้อนกลับด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันโดยตรง  ในรูปของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดขึ้นเป็นประจ าโดยที่เราแทบจะไม่รู้สึกตัว เช่น การทักทาย 
การไต่ถามทุกข์สุข การสนทนา ไปจนถึงการถกเถียง การปรึกษาหารือ  
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การสื่อสารระหว่างบุคคล อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นทางการ และแบบเป็น
ทางการดังที่ รจิตรลักษณ์ แสงอุไร (2548) อธิบายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลไว้ดังนี้ 

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนั้น มีลักษณะและรูปแบบที่ยืดหยุ่นกว่ามาก ครอบคลุม
ตั้งแต่การสนทนาทักทายกันเพียง 2-3 ประโยค การซุบซิบนินทา ระบายข้อข้องใจ การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การพูดคุยกันในงานเลี้ยง หรือแม้กระทั่งการปรึกษาเร่ืองการงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
เหล่านี้เป็นต้น ลักษณะของการสื่อสารไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องใช้เวลามากน้อยเท่าไร ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ 
และความเหมาะสม อาจใช้เวลาเพียง 2-3 วินาที หรือในบางโอกาสอาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงหรือ
มากกว่านั้นการสื่อสารระหว่างบุคคล แบบไม่เป็นทางการนั้น มักไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและ
ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน 

ส่วนการสื่อสารแบบที่เป็นทางการนั้น จะอยู่ในรูปของการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีโครงสร้าง มี
รูปแบบของการสื่อสาร และวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ ระหว่างพิธีกร
หรือนักข่าวกับนักการเมือง หรือนักวิชาการ ดาราภาพยนตร์ บุคคลที่น่าสนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ก็
อาจจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าท างาน หรือบางคร้ังการสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการอาจ
กลายหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เป็นทางการได้เช่นกัน เช่นในกรณีของนายจ้างและลูกจ้างที่ปรึกษาเร่ือง
การงานกันนั้น เมื่อการสนทนายืดเยื้อต่อไปเช่นเกี่ยวกับเร่ืองปัญหาในการท างาน  บรรยากาศของการ
สื่อสารจะเปลี่ยนเป็นทางการ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนในการแก้ปัญหา การสื่อสารจึงอาจไม่ได้ผล
หรือประสบความล้มเหลวได้ เนื่องจากประสิทธิภาพของการสื่อสาร มีปัจจัยอ่ืนๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น 
บรรยากาศในขณะสื่อสาร ความเป็นส่วนตัว บทบาทของแต่ละคน ประสบการณ์ในการสื่อสารกันใน
คร้ังก่อนๆ  ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ รวมถึงวิธีการในการสื่อสารของคู่สื่อสาร ผู้ที่สื่อสารกันบ่อยคร้ังจะ
รู้จักและเข้าใจทัศนคติของกันและกันได้ดี  และจะพัฒนาเป็นความรู้สึกไว้วางใจกัน และเร่ิมมี
ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันมากขึ้น และถ้าประสบการณ์ในการสื่อสารในคร้ังก่อนมีผลในเชิงลบ  ก็
ย่อมจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารคร้ังใหม่ได้เช่นกัน  เมื่อคนเรามีความเป็นส่วนตัว ความคิด
และอารมณจ์ะมีอิสระ และจะแสดงออกอย่างเปิดเผย เช่น เมื่อคนเราอยู่ตามล าพังและสื่อสารกับตนเอง 
ความคิดอ่านจะแผ่กว้างได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากไม่มีสิ่งควบคุมจากภายนอกซึ่งจะแตกต่างจากเวลาที่
สื่อสารกับผู้อ่ืน การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน จึงมีระดับของความเป็นส่วนตัวมากกว่าการสื่อสาร
กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และการสื่อสารกับมวลชนซึ่งจะไม่มีความเป็นส่วนตัว  

โดยปกติเมื่อเราสื่อสารกับผู้อ่ืน เราจะปรับความคิดและปฏิกิริยาตอบสนองของเราให้
เหมาะสมกับบุคคลที่เราก าลังสื่อสารด้วย การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน บรรยากาศมักจะเป็นกันเอง 
และถ้าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทที่รักใคร่คุ้นเคยกัน  ก็อาจจะมีการปรึกษาและเปิดเผยปัญหาที่เป็นเร่ือง
ส่วนตัว ลักษณะเช่นนี้มักจะไม่ปรากฏเมื่อมีบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอ่ืนๆ มาร่วมในการสนทนาด้วย แต่
ในบางสถานการณ์บุคคล 2 คนที่ก าลังสื่อสารกัน ก็อาจมีความเป็นส่วนตัวได้ทั้งๆ ที่อยู่ท่ามกลางกลุ่ม
คนขนาดใหญ่ เพราะคนอ่ืนๆ ไม่เอาใจใส่ มีเสียงรบกวน สิ่งเร้าอ่ืนๆ หรือต่างคนต่างก็มีแวดวงการ
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สื่อสารของตนเองอยู่แล้ว เช่น ในงานเลี้ยงค็อกเทล เราจะเห็นภาพผู้คนจับคู่สนทนากัน และอาจพูด
เร่ืองส่วนตัวที่เป็นความลับได้ โดยไม่กังวลว่าบุคคลอ่ืนจะล่วงรู้ เพราะลักษณะการยืนสนทนาที่ใกล้ชิด
กัน และเสียงที่รบกวนภายนอกจะท าให้เขามั่นใจได้ว่าผู้อ่ืนไม่อาจได้ยินข้อความที่เขาสนทนากันได้ 
นอกจากนี้คนอ่ืนๆ ก็ย่อมมีแวดวงในการสื่อสารของตนเองอยู่แล้ว สิ่งเร้าอื่นๆ เช่น อาหาร เคร่ืองดนตรี 
ตลอดจนการจัดสถานที่ ย่อมดึงดูดความสนใจของแขกคนอ่ืนๆได้ดี  ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 2 
คน ถ้ามีบรรยากาศความเป็นส่วนตัวมาก การสื่อสารก็ย่อมประสบความส าเร็จมากขึ้นด้วย 

พฤติกรรมการสื่อสารของคนเรา บ่งชี้ถึงลักษณะนิสัยของบุคคล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เพราะ
บุคคลคนเดียวกันอาจแสดงได้หลายบทบาทแตกต่างกันออกไป  เช่น เป็นแม่ เป็นครู เป็นภรรยา เป็น
เพื่อน เป็นพี่ เป็นกรรมการจัดงานการกุศล เป็นหัวหน้าในหน่วยงานที่ตนท างานอยู่ คนเราเรียนรู้
บทบาทของตนเองตั้งแต่ยังเป็นเด็ก สังคมคาดหวังและก าหนดบทบาทให้เราซึ่งอาจแตกต่างกันได้ใน
แต่ละวัฒนธรรม การแสดงบทบาทตามที่สังคมก าหนดให้ท าให้เรามีความรู้สึกปลอดภัยในทาง
จิตวิทยา ถ้าเรารู้บทบาทที่เราสวมอยู่เราก็สามารถแสดงออกให้เข้ากับกฏของสังคม นั่นหมายถึงเราจะ
ได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข   การแสดงบทบาท 
แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ  

ลักษณะแรกคือบทบาทที่สอดคล้องกับวิถีทางที่เราเป็นอยู่จริง เช่น บุคคลที่มีความเชื่อว่า 
ตนเปน็คนเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ใจด ีรักเพื่อนมนุษย์ มักจะปฏิบัติตามความเชื่อที่ตนมี เช่น จะคบเพื่อนฝูงมาก 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี โอบอ้อมอารี เป็นต้น   

ลักษณะที่สองคือบทบาทที่สนองความคาดหวังของผู้อ่ืน หรือสังคม ซึ่งก็เป็นบทบาทที่
เหมาะสมกับตัวเราเช่นกัน เช่น บุคคลหนึ่งท างานเป็นผู้จัดการธนาคาร เป็นสามีที่ดี และเป็น
อาสาสมัครรณรงค์เร่ืองการรักษาบ้านเมืองให้สะอาด  

ลักษณะสุดท้ายคือบทบาทตามจินตนาการ เป็นบทบาทที่บุคคลไฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่ไม่ได้
เป็น เช่น เด็กที่เล่นเป็นหมอ เป็นครู หรือชายหนุ่มที่มีจินตนาการว่าตนเป็นนักขับรถแข่งกรังด์ปรีซ์ 
ในขณะที่ตนก าลังขับรถออสตินเก่าๆด้วยความเร็วสูง เป็นต้น 

ดังนั้นการสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน จะให้ปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่รวดเร็วกว่าการสื่อสาร
ในรูปแบบอ่ืน การสื่อสารในรูปแบบนี้คู่สื่อสารจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงความคิดของอีกฝ่าย  และ
ในขณะเดียวก็ต้องยอมที่จะเปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืนเข้าใจด้วย เป็นกระบวนการที่ร่วมกัน ผู้ที่ร่วมด้วยใน
กระบวนการจะถ่ายทอดและรับสารทั้งในเชิงวัจนะและอวัจนะในขณะเดียวกัน  ผู้สื่อสารมีการรับส่ง
ข่าวสารต่อกันตลอดเวลาของการสื่อสาร การมองกระบวนการสื่อสารวิธีนี้ให้ความส าคัญต่อทักษะใน
การสื่อสารอย่างมาก ผู้สื่อสารมีความตื่นตัวและต้องไวต่อสัญญาณที่ตนได้รับ และถ่ายทอดออกไป 
การสื่อสารระหว่างบุคคลนับว่าเป็นรูแบบของการสื่อสารที่แท้จริง และเป็นพื้นฐานที่จะท าให้เกิดความ
เชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน อันจะเป็นฐานให้เกิดการสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ  ต่อไป มีสิ่งที่ควร
ค านึงถึง 3 ประการในการที่บุคคล 2 คน จะสื่อสารกันให้ประสบความส าเร็จ คือ การเปิดเผยตนเอง 
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การน าตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง และการตั้งใจฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา และตอบสนองความรู้สึกตาม
เน้ือหาสาระของสาร 

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2526) กล่าวไว้ใน การสื่อสารระหว่างบุคคล เกี่ยวกับการเปิดเผย
ตนเองไว้ว่า การเปิดเผยตนเองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีรากฐานของความไว้วางใจกัน และมีความปรารถนา
ดีต่อกัน มีคนส่วนหนึ่งที่อาจเป็นภัยต่อเราหรือพร้อมจะมองเราในแง่ร้าย ซึ่งกับบุคคลประเภทดังกล่าว
นี้ เราก็จ าเป็นต้องแสดงบทบาทไปตามที่เขาคาดหวัง มีบางคนที่อาจจะไม่ยอมเข้าใจเรา แม้ว่าเขาจะ
สนิทสนมและชอบพอเราเพียงใดก็ตาม คนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเปิดเผยเช่นกัน ชีวิตส่วนใหญ่ของพวก
เขา จะอยู่ในบริเวณส่วนซ่อนเร้น  ถึงแม้ว่าการเปิดเผยตนเองจะเป็นการเสี่ยง แต่ผลจากการศึกษาวิจัย
เป็นเวลาหลายปีก็สรุปได้ว่า มีผลดีมากกว่าผลเสียดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ ท าให้
บุคคลสามารถแสดงบทบาทได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตนเอง ซึ่งจะมีผลน าไปสู่การพัฒนา
ตนเองได้มากที่สุด  

การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆของบุคคลได้ดังนี้ 
1. ความรัก ทุกคนย่อมต้องการความรักจากผู้อ่ืน แต่ความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่าย 

ทั้ง 2 ฝ่ายย่อมต้องมีทั้งการให้และการรับ การที่จะพัฒนาสัมพันธภาพให้ถึงขั้นนี้ได้ต้องใช้ทั้งเวลา 
ความอดทน และอุตสาหะวิริยะ ความจริงใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง การที่จะมีความสัมพันธ์อันยาวนาน
กับผู้อ่ืนนั้น หากเราแสร้งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็น ความสัมพันธ์นั้นจะไม่พัฒนาขึ้นเลย  การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้บุคคลได้เข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืนสามารถตอบสนองความต้องการใน
ด้านความรักได้ 

2. การมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของ ความต้องการนี้ ท าให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ
เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน ท าให้ต่างฝ่ายต่างสนใจและตั้งใจฟังซึ่งกันและ
กัน ถ้าความสัมพันธ์ด าเนินไปด้วยดีจนถึงขั้นใกล้ชิดสนิทสนม ความรู้สึกผูกพัน และเอ้ืออาทรต่อกัน
จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

3. การควบคุม บางขณะมนุษย์มีความต้องการที่จะมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน ต้องการควบคุม 
ต้องการความเด่น ซึ่งวิธีการที่จะเสนอความต้องการในลักษณะนี้ ย่อมต้องแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล ไม่จ าเป็นว่าความต้องการควบคุมนี้จะต้องออกมาในรูปแบบของการข่มขู่ อาจปรากฏใน
รูปแบบที่นุ่มนวลได้  อย่างไรก็ตามความต้องการที่จะควบคุมนี้จะต้องไม่ปรากฏออกมาอย่างโจ่งแจ้ง ผู้
ที่เราต้องการจะควบคุม จะต้องไม่รู้ตัวว่าก าลังถูกควบคุม  ความต้องการที่จะควบคุม ไม่ใช่สิ่งที่ดีใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน อาจท าให้ความรู้สึกที่ต้องการจะเปิดเผยตนเองของคู่สื่อสารลดน้อยลง 
สัมพันธภาพอาจไม่พัฒนา เพราะฉะนั้นความต้องการที่จะควบคุมนี้ควรจะถูกควบคุมไม่ให้เกิดขึ้น ถ้า
ปรารถนาให้การสื่อสารระหว่างบุคคล 2 คน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคลดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ
เพื่อวิเคราะห์ อภิปรายผลและสรุปผล ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้  
 

2.6  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic  Interaction) 

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism) เป็นทฤษฎีหลักอีกทฤษฎีหนึ่ง

ของสังคมวิทยา ทฤษฎีนี้เร่ิมด้วยความคิดเร่ืองการกระท าระหว่างกัน   (Interactionism) และสัญลักษณ์ 

(Symbol) เป็นหัวใจส าคัญขยายวงออกไปถึงมนุษย์แต่ละคน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและ

สภาพของสังคมมนุษย์ ทฤษฎีนี้นับเป็นทฤษฎีประเภทจุลภาคให้ความส าคัญต่อมนุษย์แต่ละคน ทฤษฎี

นี้เข้ามาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์  (จิตใจตัวตน หรืออัตตา บุคลิกภาพ) และสังคมครบถ้วนสมบูรณ์

มากขึ้น  นักสังคมวิทยายังได้แบ่งแยกการกระท าระหว่างกันทางสัญลักษณ์  ออกจากการกระท า

ระหว่างกันทางพฤติกรรม (Behavioral Interactionism) โดยการกระท าระหว่างกันทางสัญลักษณ์มีการ

ถ่ายทอดความคิดด้วย ส่วนการกระท าระหว่างกันทางพฤติกรรมไม่มีการถ่ายทอดความคิด การเข้าใจ

กันระหว่างคู่สัมพันธ์จะอาศัยพฤติกรรมที่แสดง (Overt Behaviors) เท่านั้น การกระท าระหว่างกันทาง

พฤติกรรมเป็นการกระท าระหว่างกันของสัตว์โลกโดยทั่วไป ในขณะที่การกระท าระหว่างกันทาง

สัญลักษณ์ เป็นของมนุษย์แต่ส าหรับมนุษย์จะใช้การกระท าระหว่างกันทั้งสองอย่างผสมกันในการ

เข้าใจกัน คือ อาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นสื่อในการรู้ความหมายของคู่สัมพันธ์ เนื่องจากการ

กระท าระหว่างกันทางสัญลักษณ์ต้องมีการสื่อความคิดกัน   

ทฤษฎีนี้ได้รับการคิดและพัฒนามาจากการท างานของนักสังคมวิทยาอเมริกา  3 ท่าน คือ 

จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey)  วิลเลี่ยม ไอ โทมัส (William I .Thomas)  จอร์จ เฮอร์เบร์ิต  มีด (George 

Herbert Mead)  ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เน้นที่ตัวผู้กระท า (Actor) และการตีความหมายของ

ความจริงทางสังคม การกระท าระหว่างกันทางสัญลักษณ์ คือ มนุษย์คิดว่า มนุษย์คนอ่ืนเป็นอย่างไร 

สร้างสรรค์สังคมขึ้นมาอย่างไร บ ารุงรักษาสังคมไว้ได้อย่างไร หรือเปลี่ยนแปลงสังคมไปอย่างไร 

สังคมและบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็นสมาชิกของสังคมทั้งหลายสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคม แต่

ขณะเดียวกันก็มีลักษณะของตนเองได้อย่างไร ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ เน้นที่ตัวผู้กระท า 

(Actor) และการตีความหมายของความจริงทางสังคม เกี่ยวกับ “สิ่งภายใน” (Inner) หรือลักษณะทาง

พฤติกรรม (The aspect of human behavior) ของมนุษย์ในงานวิจัยนี้น าความคิดของ George Herbert 

Mead มาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 
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ในทัศนะของ Mead “ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรมมีส่วนส าคัญต่อสังคม  มนุษย์

สร้างความสัมพันธ์ผ่านระบบสัญลักษณ์ (Symbols)  สัญลักษณ์ที่ส าคัญที่สุด คือ ภาษา สัญลักษณ์ไม่ได้

หมายถึงวัตถุหรือเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังอาจหมายถึง การกระท าจากวัตถุและเหตุการณ์นั้นด้วย  เช่น 

ค าว่า “เก้าอี”้ เมื่อพูดถึงเก้าอี้ นอกจากหมายถึงที่นั่งแล้ว ยังแสดงถึงการนั่ง ท่าทางที่นั่ง การครอบครอง

ต าแหน่งอีกด้วย สัญลักษณ์จึงหมายถึง “วิธีการที่มนุษย์ปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับธรรมชาติและ

บริบททางสังคม”  ถ้าไม่มีสัญลักษณ์ มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ได้และจะไม่มีค าว่า   “สังคม”  เกิด

ขึ้นมา สัญลักษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณ มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา เมื่อมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สัญลักษณ์ 

มนุษย์จะไม่ใช้สัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรม เพื่อความอยู่รอด มนุษย์จึงสร้างระบบสัญลักษณ์

ขึ้นมาและต้องอยู่ในโลกแห่งการตีความหมาย   (World of Meaning)  คือการตีความหมายต่อสิ่ง

กระตุ้น และตอบสนองต่อสิ่งนั้น เช่น พิจารณาว่า อะไรคือ อาหาร อะไรไม่ใช่อาหาร แล้วจึงน ามา

รับประทาน 

ชีวิตในสังคมสามารถด าเนินไปได้ ถ้าการตีความสัญลักษณ์ร่วมมาใช้ โดยสมาชิกในสังคม

ร่วมกัน  แต่ถ้าไม่ก็สื่อสารกันไม่ได้ สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols)  จึงเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะ

ปฏิสัมพันธ์กันได้  ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักความหมายของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน วิธีนี้ Mead 

เรียกว่า “ การรับรู้บทบาท” (role - taking) = การรู้จักบทบาทของผู้อ่ืนจะท าให้เราทราบความหมาย

และความตั้งใจของผู้อ่ืน และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างดี   จากการรับรู้

บทบาทนี้ Mead ได้พัฒนาแนวคิดเร่ือง “Self ” (ตัวตน) ขึ้นมา เขากล่าวว่า ความคิดเร่ืองตัวตนเกิดขึ้น

ได้ เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว แล้วมองสะท้อนกลับมา เหมือนผู้อ่ืนมองเรา = บทบาทของผู้อ่ืน         

(Role of Another) การรับรู้บทบาทนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่ก าเนิด ต้องมาเรียนในภายหลัง  การพัฒนาความ

ส านึกในตัวตน (Consciousness of Self ) เป็นสิ่งส าคัญของความเป็นมนุษย์ มันเป็นพื้นของความคิด 

การกระท าและการสร้างสังคม ถ้าปราศจากความคิดเร่ือง Self   แล้ว มนุษย์จะไม่สามารถตอบสนอง

และปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้  เมื่อมนุษย์สามารถรู้ว่าผู้อ่ืนคิดอย่างไรกับตน มนุษย์ก็สามารถอยู่ในสังคม

ได้อย่างดี และสิ่งนี้ก็สร้างความร่วมมือทางสังคมได้อย่างดี (Cooperative Action) เช่นกัน 

การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์มี 2 ประการ คือ มนุษย์สร้างตัวตนขึ้นมาและ มนุษย์สะท้อน

ตัวเองจากผู้อ่ืน ทั้งปัจเจกบุคคลและสังคมจึงแยกกันไม่ได้ ถ้าปราศจากการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ที่มี

การตีความหมายร่วมกัน กระบวนการทางสังคมจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นมนุษย์จึงอยู่ในโลกแห่งสัญลักษณ์

ที่มีความหมายและมีความส าคัญต่อชีวิตและพื้นฐานหลักของการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ 
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Mead เป็นผู้เชื่อมโยงความคิดเร่ืองจิต อัตตา และโครงสร้างของสังคมเข้ากับกระบวนการ

กระท าระหว่างกันทางสังคม เขามีความเห็นว่า ลักษณะเด่นของจิตมนุษย์มี 3 ประการ คือ  

1. จิต มีความสามารถใช้สัญลักษณ์ก าหนดสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อม ท าให้สามารถ “รู้จัก” 

สิ่งต่างๆ เหล่านั้น 

2. จิตสามารถฝึกซ้อมแนวการกระท าต่อสิ่งต่างๆ ก่อนที่จะได้ลงมือกระท าสิ่งต่างๆ 

ดังกล่าวจริง 

3. จิตสามารถหักห้ามแนวการปฏิบัติที่ไม่เหมาะไม่ควร  

ความคิดเร่ืองจิตเป็นเร่ืองส าคัญในทัศนะของ Mead เพราะ ถ้าไม่มีจิตแล้วอัตตาและสังคมก็

จะไม่เกิด แต่ Mead ก็ไม่ได้สนใจเร่ืองจิตของคนที่โตแล้ว เขาสนใจเฉพาะการเกิดของจิตของมนุษย์ใน

วัยทารกและวัยเด็ก Mead เชื่อว่า จิตเป็นผลผลิตของสังคม (Social Product) คือ ไม่ได้มีมาแต่ก าเนิด จิต

เกิดจากการที่มนุษย์สัมพันธ์กัน  

อัตตาทางสังคม  เมื่อมนุษย์สามารถให้ความหมายกับสิ่งต่างๆและบุคคลอ่ืนใน

สภาพแวดล้อมได้แล้ว เขาก็สามารถให้ความหมายกับตัวของเขาได้เสมือนเป็นสิ่งเหมือนกัน การ

ตีความหมายของท่าทางต่างๆ จึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น 

แต่จะสามารถน ามาประเมินผลตนเองได้ด้วย การประเมินผลตนเองขึ้นอยู่กับกระบวนการของจิต   

Mead  กล่าวว่าเมื่อบุคคลได้ “ภาพตนเอง” (Self-Image) จากสายตาของคนอ่ืนที่สัมพันธ์กับตนระยะ

หนึ่ง ภาพตนเองที่มีลักษณะชั่วคราวนี้จะค่อยๆฝังลึก จนในที่สุดจะกลายเป็น “ความคิดเกี่ยวกับตนเอง” 

(Self-Conception) ที่เป็นเสมือนวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความสม่ าเสมอที่ประสานสอดคล้องกันมั่นคงถาวร

ขึ้นกลายเป็นอัตตาของบุคคลนั้น  

Mead  เลือกแสดงขั้นตอนส าคัญ ในกระบวนการพัฒนาอัตตา 3 ขั้นตอนด้วยกัน โดยแต่ละ

ขั้นตอนจะแสดงทั้งการเปลี่ยนแปลงภาพตัวเองที่ลักษณะชั่วคราวและการลงรากฝังลึกลงไป ใน

ความรู้สึกของความคิดเกี่ยวกับตนเองด้วย คือ ประการที่ 1 ขั้นเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Role-Taking) ซึ่ง

การสวมบทบาทของผูอ่ื้น Mead เรียกว่า ขั้นการเล่นบท (Play Stage) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่มนุษย์ยังเป็นเด็ก

ทารก มีความสามารถในการเล่นบทได้จ ากัดเพียงคนสองคน ภาพของตนเองก็ยังจ ากัดไม่ฝังเน้นแต่

อย่างใด ส่วนขั้นที่ 2 เรียกว่าขั้นเกมกีฬา (Game Stage) ช่วงนี้ร่างกายของเด็กเจริญวัยขึ้นแล้ว สามารถ

สวมบทบาทของผู้อ่ืนได้มากขึ้น ตัวอย่าง เช่น การประสานร่วมมือกับผู้ อ่ืนได้มากขึ้น ร่วมกิจกรรมที่มี

การประสานงานกันอย่างมีระเบียบมากขึ้น (Mead ชอบเทียบเคียงขั้นนี้กับทีมฟุตบอล) โดยบุคคล

จะต้องสวมบทของนักฟุตบอลคนหนึ่ง เล่นฟุตบอลประสานกับคนอ่ืน (ให้ได้ชัยชนะทีมคู่ต่อสู้และ
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ชนะใจคนดู) และขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่บุคคลสามารถสวมบทบาทของบุคคลทั่วไป (Generlized Other) 

หรือกลุ่มท่าทีของสังคม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ Mead เห็นว่าบุคคลสามารถยึดถือปริทรรศน์ทั่วไปของชุมชน 

หรือความเชื่อทั่วไป ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคมหนึ่งในการกระท าระหว่างกันด้านต่างๆไ ด้ ซึ่ง

หมายถึง มนุษย์สามารถเพิ่มความเหมาะสมในการตอบโต้กับผู้อ่ืน ในการกระท าระหว่างกันมากขึ้น 

และขยายขอบเขตภาพตนเองจากความสามารถในการสวมบทบาทของบุคคล  การขยายวงจ านวนคนที่

บุคคลสวมบทบาทนี่เอง ที่เป็นขั้นตอนของพัฒนาการของอัตตาขั้นต่างของมนุษย์   ตามทัศนะของ  

Mead สังคม หรือค าที่เรียกว่า “สถาบัน” คือ การกระท าระหว่างกันที่จะจัดระเบียบแล้วและมีแบบแผน

ของบุคคลต่างๆ การกระท าดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะ “จิต” ถ้าไม่มีจิตเสียแล้ว บทบาทและการคิด

หาทางเลือกต่างๆของกิจกรรม ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้  ในการสวมบทบาทนี่เองที่ท าให้บุคคลสามารถ

เข้าใจผู้อ่ืนและปฏิบัติตอบได้อย่างถูกต้องในกลุ่มที่เขาสังกัดอยู่ 

นอกจากนั้น สังคมยังต้องขึ้นกับอัตตา (Self) ด้วย เพราะอัตตาเกิดจากทัศนะของ 

Generalized Other หากไม่สามารถมองเห็นและประเมินค่าตนเอง จากสายตาคนอ่ืนแล้วการควบคุม

ทางสังคมก็จะอาศัยเพียงการประเมินตน จากบทบาทของตนเท่านั้น ซึ่งจะท าให้ไม่สามารถประสาน

กิจกรรมที่แตกต่างๆได้ ยิ่งกว่านั้นจิตและอัตตา ยังช่วยให้ Mead สามารถมองสังคมในสภาพที่

เปลี่ยนไปมาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ด้วย เพราะ การแทรกบทบาทและเลือกบทบาทหรือแนว

ทางการปฏิบัติ ท าให้บุคคลสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่ืน (Response)  การ

ถือเอาอัตตาเป็นวัตถุอย่างหนึ่งในกระบวนการกระท าของสังคม ท าให้บุคคลสามารถประเมินค่าอัตตา

ในสายตาของผู้อ่ืนได้ด้วย หลังจากนั้นก็สามารถวางแผนการโต้ตอบ  Mead กล่าวว่า “สถาบันของ

สังคมก็คือ รูปแบบที่เป็นระเบียบของกลุ่มหรือกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นรูปแบบที่มีการจัดระเบียบจน

บุคคลสมาชิกของสังคมสามารถปฏิบัติตนได้สมบูรณ์ ด้วยการถือลักษณะท่าทางของผู้อ่ืนที่มีต่อ

กิจกรรมเหล่านี้  Mead เชื่อว่าสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างสรรค์ขึ้น จากการปรับตัวระหว่างการ

กระท าระหว่างกันของมนุษย์ (ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อน) ดังนั้น สังคมอาจถูกสร้างขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลง

ไปตามจิตและอัตตาจะเห็นควร Mead จึงได้สร้างสังกัปเร่ือง “I” และ “Me”  

หัวใจของทฤษฎีสัญลักษณ์ทางสังคมอยู่ที่คติการกระท าระหว่างกันและสัญลักษณ์รวม

เรียกว่า คติ  หรือทฤษฎีการกระท าระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (symbolic interactionism)  ทฤษฎีนี้มี

สมมุติฐานส าคัญว่ามนุษย์ติดต่อกัน มีการกระท าระหว่างกัน โดยอาศัยสัญลักษณ์เป็นสื่อที่ท าให้เกิด

ความเข้าใจ สัญลักษณ์ต่างกับสัญญาณ (signal) ซึ่งมีความหมายอย่างเดียว เช่น สัญญาณไฟจราจร สี

แดง-ห้ามไป สีเหลือง-ระวัง และ สีเขียว-ไปได้  แต่ละสีหรือแต่ละสัญญาณมีความหมายเพียงอย่างเดียว 
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แต่สัญลักษณ์แต่ละอัน มีความหมายได้หลายอย่าง เช่น ค าว่า หมู อาจ หมายถึงสัตว์ประเภทหนึ่ง 

หมายถึงคนอ้วน หรือเร่ืองอะไรที่ง่ายไม่ยุ่งยาก สีแดงส าหรับมนุษย์มีความหมายได้มากกว่าอย่างเดียว 

เช่น ถ้าใช้กับการจราจรก็แปลว่าต้องหยุด ปล่อยให้คนในเส้นทางอ่ืนเขาไป หรือถ้าอยู่ในธงไตรรงค์

ของเราหมายถึงเลือด มีความหมายต่อไปอีกว่าคนไทยเป็นนักรบ สู้ไม่ยอมถอยอะไรท านองนั้น สัตว์มี

ความสามารถแค่ใช้สัญญาณ แต่มนุษย์มีความสามารถใช้ทั้งสัญญาณ และสัญลักษณ์ 

สัญลักษณ์มีได้หลายแบบ เช่น ภาษา กิริยาท่าทางหรือการกระท า ภาษาเป็นระบบ

สัญลักษณ์ที่มีความสลับซับซ้อน ยากแก่การเข้าใจ ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเรียนรู้เป็นเวลานาน มี

ความช่ าชองจึงจะใช้ได้ แต่กระนั้นก็ยังมีผิดพลาดอยู่เสมอ เพราะต้องอาศัยการตีความตามสถานการณ์ 

(context) ในขณะนั้นๆ เช่น ครูมองเห็นลูกศิษย์ในชั้นที่ตนก าลังสอนคนหนึ่งก าลังคุยจึงเรียกชื่อศิษย์

คนนั้น แปลว่าให้เด็กคนนั้นหยุดคุย  ครูภูมิศาสตร์ใช้ค าว่า capital ในความหมายเมืองหลวง ครูบัญชีใช้

ค านั้นในความหมายเงินทุน ครูสังคมวิทยาใช้ค านั้นในความหมายว่าหนักหรือมหันต์ ในค าว่า capital 

punishment กิริยาท่าทางหรือการกระท าแต่ละอย่างก็มีความหมายได้หลายอย่างตามความคิดของ

มนุษย์ เช่น การร้องไห้ อาจแปลว่า ดีใจ เสียใจ หรือเจ็บแค้นใจก็ได้  หัวเราะ ก็ท านองเดียวกัน ยักคิ้ว

หลิ่วตาก็มีความหมายได้หลายอย่าง มนุษย์รู้ความหมายได้โดยอาศัยการตีความในบริบทนั้นๆ 

นักทฤษฎีสัญลักษณ์ทางสังคม น าเอาความรู้เหล่านี้มาใช้กับสังคมมนุษย์โดยสร้างเป็น

ทฤษฎีขึ้นมาว่า ตัวมนุษย์  (อัตตา) นั้นเป็นสัญลักษณ์ มีความหมายได้หลายอย่างในสายตาของผู้อ่ืน 

มนุษย์จึงพัฒนาตัวตนขึ้นมาจากความรู้สึกหรือสายตาของผู้อ่ืน ท าตัวดีงามตามสายตาหรือมาตรฐาน

ของสังคม ตัวตนจึงเป็นตัวตนทางสังคม (social self) คือเป็นผลผลิตของสังคม (social product) 

แน่นอนจะเป็นตัวตนตามสายตาผู้อ่ืนได้ต้องอาศัยจิต (mind) ช่วยคิด จิตจะรู้จักคิดได้ ก็ต้องอาศัยสื่อคือ

สัญลักษณ์ ๆ ส าคัญในที่นี้คือ ภาษา จึงกล่าวได้ว่า ภาษาท าให้เกิดจิต จิตท าให้เกิดตัวตน แล้วตัวตน 

(อาศัยสัญลักษณ์อีก) ก็สร้างสังคมขึ้น สังคมจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่มนุษย์เหล่านี้เอง ทฤษฎีนี้จึงให้

ความส าคัญแก่มนุษย์มาก 

 

2.7  ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 

Gudyhunst  (2003) ได้จัดกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดยจ าแนกตามแก่น

ของทฤษฎีออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

การปรับวิธีในการสื่อสาร  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการทางด้านเอกลักษณ์ ทฤษฎีที่
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เกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการสื่อสาร  โดย Gudyhunst ชี้ให้เห็น

ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาไปอย่างมาก  แต่ยังมี

อีกหลายส่วนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต  เหตุผลประการแรกคือทฤษฎีส่วนใหญ่ก าเนิด

จากการศึกษาเชิงวัตถุวิสัยมีเพียงส่วนน้อยที่ได้มาจากการศึกษาเชิงอัตวิสัย แต่แนวโน้มที่จะใช้ทฤษฎีที่

ก าเนิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ทั้งสองแบบร่วมกันมีมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาการ

สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในเชิงอัตวิสัยมากขึ้น เหตุผลประการที่สองคือทฤษฎีส่วนใหญ่ก าเนิดใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงมีความต้องการทฤษฎีที่พัฒนาจากนักวิชาการจากส่วนอ่ืนของโลก 

ส่วนเหตุผลที่สามนั้นที่ผ่านมาการศึกษาสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวคิด

เร่ืองอ านาจอยู่น้อยมาก ในขณะที่แนวคิดดังกล่าวมีบทบาทส าคัญในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็น

อย่างมาก เหตุผลประการที่สี่คือ หลายทฤษฎีที่มีอยู่ขาดการศึกษาที่ใช้ทฤษฎีมาบูรณาการเข้าด้วยกัน 

และเหตุผลประการสุดท้ายคือในปัจจุบันยังคงมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมหลาย

ทฤษฎีที่ยังไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุนจึงจ าเป็นย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในแนวทางดังกล่าวเกิดขึ้น  

Lusting และ Koester (1998) ให้ค าอธิบายไว้ว่า การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเป็น
กระบวนการทางสัญลักษณ์ซึ่งคนจากวัฒนธรรมที่ต่างกันใช้ความหมายร่วมกัน ส่วน Ting-Toomey 
(1998) อธิบายว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเกี่ยวโยงถึงกระบวนการการสื่อสารสมาชิกของชุมชนที่
มีวัฒนธรรมต่างกัน โดยได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยงทางสัญลักษณ์ซึ่งคนจาก
ส่วนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตั้งแต่สองวัฒนธรรมขึ้นไปแลกเปลี่ยนความหมายร่วมในการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ค าอธิบายความหมายดังกล่าวสอดคล้องกับค าอธิบายของ Chen และStarosta (1996) ซึ่ง
เน้นอย่างชัดเจนที่การแลกเปลี่ยนความหมายในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็นที่น่าสังเกตว่า การ
อธิบายความหมายที่สั้นที่สุดคงจะเป็นของ Bennett (1998) ซึ่งให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมเป็นการสื่อสารระหว่างต่างวัฒนธรรมอย่างไร ข้อเท็จจริงก็คือ ผู้ที่อยู่ในกระบวนการการ
สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต้องมีความตระหนักในด้านความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมตน
และของผู้ อ่ืน  ตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อบรรลุถึงการใช้
ความหมายร่วมกันได้  ( จินตนา  มนเทียรวิเชียรฉาย, 2552) 

ดังนั้นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงต้องเร่ิมต้นจากความสามารถในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Communication competence) ก่อน ซึ่ง Spitzberg และ Cupach (1984) มีแนวคิด
ว่าความสามารถในการสื่อสารเป็นกระบวนการทางพลวัตของผลกระทบซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม 
การตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึก และการรับรู้   
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Fisher และ Adams (1994) อธิบายถึงว่า ความสามารถในการสื่อสารว่ามีองค์ประกอบหลัก
อยู่ 3 ประการคือ ความเหมาะสม (Appropriateness) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และความยืดหยุ่น 
(Flexibility) หรือความสามารถในการปรับพฤติกรรม (Behavioral Adaptability) โดยทั้งหมดนั้นถือได้
ว่าเป็นทักษะและคุณลักษณะของผู้อื่นที่มีความสามารถในการสื่อสาร  

นอกจากนี้  Cupach และ Cannary  (1997) อธิบาย ถึงค าว่า “ความสามารถ” หมายถึง “การ
วินิจฉัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการสื่อสาร 

ในประเด็นของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนั้น  Martin และ Hammer  (1989)  ศึกษา
พบว่าความสามารถในการสื่อสารในบริบทของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ พฤติกรรมด้านอวัจนภาษา พฤติกรรมด้านวัจนภาษา  และพฤติกรรมการจัดการการสนทนา 
(Conversational Management Behaviors) พฤติกรรมด้านอวัจนภาษาเกี่ยวข้องกับการฟังอย่างตั้งใจ 
การสบตาโดยตรง และการยิ้ม ส่วนพฤติกรรมด้านวัจนภาษาเกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลและ
แสวงหาหัวข้อซึ่งเป็นความสนใจร่วมระหว่างคู่สนทนา ในขณะเดียวกับที่พฤติกรรมการจัดการการ
สนทนาเป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับการถามค าถามและการพูดอย่างชัดเจน 

Cupach และ Imahori (1993) อธิบายไว้ว่า ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
คือความสามารถของปัจเจกบุคคลที่จะจัดการอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้อย่างประสบ
ความส าเร็จในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กัน  

Chen และ Starosta (1996) ให้ค าจ ากัดความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ว่า  
คือความสามารถในการจัดการกับความหมายทางวัฒนธรรมและด าเนินพฤติกรรมทางการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม โดยพฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงความตระหนักใน 
อัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้มีปฏิสัมพันธ์ในสภาวะแวดล้อมเฉพาะเจาะจง ในอันที่จะสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Barna (1997) กล่าวถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ว่ามีทั้งสิ้น 6 
ประการได้แก่ การมีความวิตกกังวล (Anxiety) การทึกทักเอาความเหมือนแทนความต่าง (Assuming 
Similarity Instead of Difference) การใช้วัฒนธรรมตนเองเป็นบรรทัดฐาน (Ethnocentrism) การเหมา
รวมและการมี อคติ  (Stereotypes and Prejudice) การตี ความด้ านอวั จนภาษาผิด  (Nonverbal 
Misinterpretations) และภาษา (Language) 

Ting-Toomey (1998) ก าหนดเป้าหมายของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือความสามารถของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ว่าเพื่อสร้างความหมายร่วมกัน
ระหว่างปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกันในสถานการณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์ 

Gudykunst (2004) กล่าวถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไว้ว่ า  การสื่ อสารจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราสามารถท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้น้อยที่สุด ไม่มีใครที่จะส่งสารโดยได้
ความหมายเดียวกัน  นอกจากนี้  Gudykunst กล่าวถึงการท านายหรือคาดเดาทางการสื่อสาร 
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(Communicative Predictions) ไว้ว่าบางคร้ังเราจะมีความส านึกว่าเราก าลังคาดเดาอยู่แต่ก็มีหลายคร้ังที่
เราท าไปโดยไม่รู้ตัว การท านายหรือการคาดเดาดังกล่าวนี้ Miller และ Steinberg (1975) อธิบายไว้ว่า 
เกิดเมื่อมีการสื่อสารกันและกันในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะท านายหรือคาดเดาเกี่ยวกับผลที่เกิดจาก
พฤติกรรมการสื่อสาร โดยเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารจากการท านาย  หรือการคาดเดาว่าผู้รับสารมี
ปฏิกิริยาสนองตอบอย่างไร     นั่นคือการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เราคิดว่าจะท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่ต้องน ามาใช้ในการท านายเกี่ยวกับผู้อ่ืนจึงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (จินตนา  
มนเทียรวิเชียรฉาย, 2552)  ได้แก่ 

1. ข้อมูลทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู้เร่ืองวัฒนธรรมของผู้อ่ืน เช่น ภาษา จารีตประเพณี 
ความเชื่อ  

2. ข้อมูลทางสังคม ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเป็นสมาชิกในกลุ่มสังคมและการมีบทบาทอย่างไร
ในสังคมนั้นๆ เช่น ข้อมูลด้านเชื้อชาติ ศาสนา ระดับชั้นในสังคม เพศ และอาชีพ เป็นต้น 

 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลที่เราต้องการสื่อสารเท่านั้น โดยเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติมจากข้มูลทางวัฒนธรรมและทางสังคม เช่น ลักษณะนิสัยใจคอ ลักษณะครอบครัวและ
รสนิยม  

การขาดข้อมูล 3 ประเภท ท าให้ผู้สื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทึกทักเอาว่าวัฒนธรรมมีความ
เหมือนกันหมด ที่จริงแล้ววัฒนธรรมมีทั้งความเหมือนและความต่าง ความเหมือนและความต่างทาง
วัฒนธรรมล้วนมีส่วนส าคัญยิ่งในการช่วยให้การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญแก่ความเหมือนและความต่างดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดย
จะต้องตระหนักถึงความต่างและความเหมือนในขณะเดียวกันพร้อมกันไป  Gudykunst และ Kim 
(2003)  ให้ความเห็นว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าในเบื้องต้นจะพัฒนาไปสู่การมีความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อเราสามารถหาระดับของความเหมือนได้แม้ว่าความเหมือนดังกล่าวจะอยู่ที่ระดับ
ต่ าสุดก็ตาม  โดยความสามารถในการท านายและอธิบายพฤติกรรมของคนแปลกหน้ามีความเกี่ยวเนื่อง
กับความเข้าใจกฎ (rules) ของคนแปลกหน้า “เมื่อเราเข้าใจกฎที่คนแปลกหน้าใช้อยู่ เราก็จะสามารถ
ท านายและอธิบายพฤติกรรมของคนแปลกหน้าได้อย่างถูกต้อง” สิ่งส าคัญก็คือ ความใส่ใจ 
(mindfulness) ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนรู้และการ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการที่เหมาะสม
น าไปสู่แนวทางการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับกันในสังคม จึงมุ่งศึกษาโดยเร่ิมต้น
จากมุมมองของมุอัลลัฟและคนภายในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่   ตามที่ Gudykunst จ าแนกทฤษฎี
เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ 5 กลุ่มทฤษฎี พบว่า แนวทางในการศึกษาการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมขึ้นอยู่กับจุดสนใจที่จะศึกษา การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย จึงเป็นจุดสนใจส าหรับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
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2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทของไทยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของผู้ที่เปลี่ยนจากการนับถือ
ศาสนาเดิมคือศาสนาพุทธที่ตนเองนับถืออยู่แล้วมานับถือศาสนาอิสลามด้วยเหตุผลการสมรส ใน
บริบทของสังคมไทยเท่านั้น จากการทบทวนเอกสารไม่พบงานวิจัยการสื่อสารอัตลักษณ์จากการ
เปลี่ยนศาสนา มีเพียงงานวิจัยของ ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร (2547) ที่ศึกษา กระบวนการเรียนรู้      
อัตลักษณ์มุสลิมของสตรีมุอัลลัฟ กรณีศึกษาสตรีมุอัลลัฟชุมชนท่าอิฐ เพียงฉบับเดียว แต่งานวิจัยของป
วิณดา ศึกษาในแง่มุมของกระบวนการเรียนรู้อัตลักษณ์ของสตรีมุสลิมเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากของผู้วิจัย
ที่ต้องการศึกษาถึงกระบวนการในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ แต่
ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ปรากฏในประเทศไทยที่เป็นพื้นฐานส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้ดังต่อไปนี้ 
     2.8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอัตลักษณ์ 

งานวิจัยของ  สกลกานต์   อินทร์ไทร  (2538)  เร่ือง  “การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์

ของกลุ่มพนักงานบริการในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง (เด็กปั๊ม) ในกรุงเทพมหานคร”  ผลการวิจัย

พบว่า  เด็กปั๊มที่อพยพจากชนบทเข้ามาท างานในเมือง  ต้องเผชิญกับการปรับตัวใหม่ให้เข้ากับสภาพ

สังคมเมือง  การปรับตัวของเด็กปั๊มเหล่านี้ต้องอาศัยข่าวสารที่ได้รับผ่านสื่อมวลชน   เด็กปั๊มได้ใช้สื่อ

เพื่อปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตน   อัตลักษณ์ที่ปรากฏชัดเจนที่สุดฝ่านทางการใช้สื่อคืออัตลักษณ์ทาง

เพศ  ชาติพันธุ์และชนชั้น  อย่างไรก็ดี   เนื่องจากโครงสร้างของสื่อกระแสหลักในสังคมเมืองไม่ได้ช่วย

ให้เด็กปั๊มเหล่านี้ได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองมากนัก  สื่อยังมุ่งรับใช้แต่กลุ่มคนเมืองและ

ดึงให้กลุ่มเด็กปั๊มต้องยอมรับค่านิยมแบบคนเมืองตามไปด้วย  เด็กปั๊มจึงต้องเอาชนะข้อจ ากัดด้วยการ

ใช้เครือข่ายการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในการเชื่อมโยงตนเองกับอัตลักษณ์แบบเก่าและการเรียนรู้   

อัตลักษณ์แบบใหม่   เพื่อน ามาปรับใช้ให้การมองตนเองและการเรียนรู้ตนเองเกิดความสมดุลย์เหมาะ

กับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในเมือง 

งานวิจัยของ สรัชชา  เวชพฤติ (2539) ได้ศึกษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม  การติดต่อทาง

วัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ  ที่ต าบลทรงคนอง  อ าเภอพระ

ประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาก็ได้ข้อค้นพบว่า ตัวสื่อมีความส าคัญในการช่วยธ ารง  

อัตลักษณ์ความเป็นมอญ  ของชาวมอญใน อ าเภอ พระประแดง โดย พบว่า  สื่อที่ช่วยรักษาเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรม  ได้แก่  สื่อบุคคล  อันได้แก่ผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางการศึกษา    ส่วนปัจจัย

ภายนอกเป็นแรงผลักดันที่ท าให้สูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ความเป็นมอญ  ได้แก่

กระแสโลกาภิวัตน์อันได้แก่ความทันสมัย  การกลายเป็นเมือง  การเป็นอุตสาหกรรม  แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสื่อสารมวลชน  นอกจากนั้นยังพบว่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

มอญนับวันจะลดลงไปเนื่องจากกระแสของโลกาภิวัตน์ดังกล่าวข้างต้นน่ันเอง 

งานวิจัยของ นริศรา  นงนุช (2544)  ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการสื่อสารในการจัดการท่องเที่ยว

ของชุมชนมอญเกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี”  พบว่าชีวิตชาวมอญที่อาศัยบนเกาะเกร็ดนั้นมีอัตลักษณ์

อย่างหนึ่งที่เหมือนกับชาวมอญกลุ่มอ่ืนๆ ในประเทศไทยคือ  การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่  และยังคง

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างเหนียวแน่น  ซึ่งวิถีชีวิตในปัจจุบันของชาวมอญ

แห่งนี้ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาความสมดุลย์ของอัตลักษณ์ตนเอง  ที่ขณะหนึ่งต้องเป็น

มอญเพื่อต่อรองอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ของตัวในกระแสสังคมไทยและปะทะกับความเจริญจาก

กระแสโลกาภิวัตน์ภายนอกและเพื่อด ารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ชาวมอญ

บนเกาะเกร็ดมีรูปแบบของการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2 รูปแบบ  ได้แก่ รูปแบบแรกคือการสื่อสาร

ภายในครอบครัว การสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั่วไปของชาวมอญด้วยกันบนเกาะเกร็ดหากเป็นภายใน

ครอบครัว  ก็จะใช้การสื่อสารแบบตัวต่อตัวเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการถ่ายทอดมรดกทาง

วัฒนธรรมของบรรพบุรุษหรืออัตลักษณ์ความเป็นมอญจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวิธีบอกเล่าแบบ

มุขปาฐะ  (oral communication) คือคนเฒ่าคนแก่จะเล่าเร่ืองราวเก่าๆ ให้ลูกหลานฟัง   ในขณะที่เลี้ยง

หลานผู้เฒ่าผู้แก่เหล่านี้ก็จะพูดภาษามอญไปบ้าง   หรืออบรมสั่งสอนและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม

ชาวมอญโบราณในเร่ืองต่างๆ ไปด้วย  ท าให้ลูกหลานชาวมอญซึมซับวัฒนธรรมเร่ืองเล่าเก่าๆ  และ

ต านานต่างๆรวมถึงภาษาไปโดยไม่รู้ตัว  

ส่วนรูปแบบที่สองคือ การสื่อสารภายในชุมชน ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นมอญอย่างหนึ่งที่

ลูกหลานมักปลูกบ้านอยู่ใกล้กับบ้านพ่อแม่  ท าให้ลักษณะของชุมชนที่นี่มีความหนาแน่น     และความ

ที่พื้นที่เป็นเกาะมีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอด  ท าให้ความสัมพันธ์ของชุมชนมีลักษณะสนิทสนมแนบ

แน่น   ถ้อยทีถ้อยอาศัย ท าให้การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งนี้เป็นการสื่อสารที่เกิดจากความ

สนิทสนมคุ้นเคยและอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบชุมชนพื้นบ้านในอดีต    ดังนั้นเมื่อเวลามีข่าวสาร

ที่จะต้องบอกกล่าวถึงกัน   คนในชุมชนก็จะเลือกใช้วิธีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก (face to face)  

ไม่ได้ค านึงถึงระเบียบกฎเกณฑ์มากนัก  และเนื่องจากสามารถเดินไปมาถึงกันได้ด้วยทางเดินรอบเกาะ

ดังนั้นเมื่อพบใครก็แจ้งข่าวสารไปเร่ือยๆ แบบปากต่อปาก  แต่หากเป็นเร่ืองของทางการ  เช่นเร่ืองการ

ท่องเที่ยวหรือเร่ืองที่จะต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้านก็จะประสานไปยังกลุ่มผู้น าชุมชนให้ช่วยบอก

ต่อให้  ซึ่งผู้น าชุมชนก็จะเข้าไปพบกับหัวหน้าครอบครัวให้แจ้งสมาชิกในบ้านทราบอีกทีหนึ่งเป็นการ

กระจายข่าวแบบเป็นเครือข่าย (Network)  แต่หากต้องการจะพบปะสังสรรค์กันเป็นหมู่ใหญ่หรือระดม
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สมองเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน  ก็จะอาศัย  “ศาลาการเปรียญของวัด” โดยเฉพาะที่วัดปรมัยยิกาวาส

เป็นสถานที่นัดพบ  ท าให้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันและเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน 

งานวิจัยของ  วสุ  เขียวสะอาด (2545) ศึกษาเร่ือง  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมระหว่าง

ชาวไทยและชาวมอญที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน   กรณีศึกษาต าบลตลาด  อ าเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ   พบว่ากระแสโลกาภิวัตน์อันได้แก่เร่ืองของเศรษฐกิจการท ามาหากิน  นโยบาย

พัฒนาท้องถิ่นของภาครัฐ  รวมไปถึงการเปิดรับสื่อมวลชน  มีบทบาทส าคัญมากที่ท าให้อัตลักษณ์

ความเป็นมอญของชาวมอญในต าบลตลาดลดน้อยลง  เพราะต้องติดต่อเร่ืองอาชีพและการท ามาหากิน

จึงต้องท าตัวเหมือนคนไทยเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งชาวมอญในต าบลตลาดจะสื่อสารโดย

การสื่อสารภายในกลุ่ม  (Intra - Group Communication) เป็นหลักเพื่อสืบสานประเพณีต่างๆ และ

เร่ืองราวภายในกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง  โดยที่ชาวมอญในตลาดจะมีอัตลักษณ์แบบเป็น “มอญๆ 

ไทยๆ” ในระหว่างชีวิตประจ าวันปกติ  แต่เมื่อถึงช่วงเวลาเทศกาล  เช่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะ

แสดงความเป็นมอญออกมาอย่าง  นับเป็นการเลือกแสดงอัตลักษณ์ออกมาใช้ในสถานการณ์ที่

เหมาะสม   ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของคนไทยและคนมอญในต าบลตลาดนี้  จะใช้ข้อมูลเร่ืองของศาสนา  

วัฒนธรรม  ประเพณี  เป็นสื่อในการพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน    และเป็นตัวกลางในการ

เชื่อมโยงให้เกิดการศึกษาซึ่งกันและกันรวมทั้งท าให้เกิดความเข้าใจกันอีกด้วย   

งานวิจัยของ  โสวรรณ  คงสวัสดิ์ (2545)  เร่ือง “  การสื่อสารกับการสร้างอัตลักษณ์ของเด็ก

และเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี”    ผลการวิจัยพบว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลและ

การเปิดรับสื่อมวลชนมีความสัมพันธ์กับการสร้างอัตลักษณ์ของพวกเขา   นอกจากนี้ยังพบว่าเด็ก

เหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองมีชนชั้นที่ต่ ากว่าคนกลุ่มอื่นในสังคม   โดยใช้การเปรียบเทียบตัวเองกับบุคคลรอบ

ข้างรวมทั้งสิ่งที่น าเสนอผ่านสื่อมวลชนด้วย  เพื่อมาประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง   

งานวิจัยของ  ศิรินาถ   ปิ่นทองพันธ์ (2546)  ศึกษาเร่ือง  “การรับรู้และการสื่อสารในการ

แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาวใต้ของนักศึกษาภาคใต้  ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการศึกษาการรับรู้

และการสื่อสารในการแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นชาวใต้ในกรุงเทพฯ  จากมุมมองของนักศึกษา

ภาคใต้และเพื่อนนักศึกษาในสถาบันเดียวกันแต่ต่างภูมิภาคว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  โดย

เลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาภาคใต้และเพื่อนนักศึกษาในสถาบันเดียวกัน

แต่อยู่ต่างภูมิภาคนั้น  มีการรับรู้อัตลักษณ์ความเป็นชาวใต้โดยผ่านภาษาสูงที่สุด   นอกจากนั้นโดย

ภาพรวมแล้ว  นักศึกษาภาคใต้คิดว่าตนเองมีการพูดคุยสื่อสารกับเพื่อนชาวใต้มากกว่าเพื่อนต่า งภาค  

และมีการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ผ่านทางค่านิยมและพฤติกรรมสูงที่สุด  ส่วนในด้านการ
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ปรับตัวพบว่านักศึกษาชาวใต้มีอัตลักษณ์แบบผสมหรือเป็นอัตลักษณ์แบบพันธุ์ทาง  คือยังคงมีความ

เป็นคนใต้อยู่และรับเอาวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพฯเข้ามาด้วยจะสื่อสารให้เจ้าหน้าที่

ที่ดูแลทราบถึงความไม่พอใจต่อสภาพความเป็นอยู่ของตน 

งานวิจัยของ นงนภัส ศรีสงคราม (2547) ศึกษาเร่ือง  การสื่อสารวัฒนธรรมด้านอัตลักษณ์

และสัญญะวิทยาของชาวไทยโซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ  จังหวัดกาญจนบุรี   พบว่า  การสื่อสารมี

บทบาทด้านอัตลักษณ์ต่อชาวไทยโซ่งอย่างมาก   ในฐานะเป็น “เคร่ืองมือ” ด้านการรักษาวัฒนธรรม

และสืบทอดมรดกและช่วยรักษาอัตลักษณ์ในคนรุ่นต่อไปรวมถึงช่วยถ่ายทอดเร่ืองราวให้คนในสังคม

ภายนอกได้รับรู้ด้วย   ซึ่งการสื่อสารเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานของชาวไทย

โซ่งนั้น   ท าโดยการสอนให้รู้แบบตัวต่อตัว  ปากต่อปาก   และปฏิบัติให้ดูเพื่อให้เกิดการซึมซับ

วัฒนธรรมด้วยตัวเองผ่านการเล่าแบบมุขปาฐะเกี่ยวกับ   ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเผ่าพันธุ์  ผ่าน

เร่ืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่  ประเพณี  พิธีกรรรม  ค่านิยมและความเชื่อ  ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการ

สร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยโซ่งมี 2 รูปแบบคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ซึ่งปัจจัยภายในได้แก่

การสื่อสารและภาษาโซ่ง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรมด้านการทอผ้า   และจักสานซึ่งมี

ลายเฉพาะของตนเองอันจะน าไปสู่อัตลักษณ์ของชุมชน   รวมถึงปัจจัยด้านการสืบทอดวัฒนธรรมของ

ชาวไทยโซ่งโดยชาวไทยโซ่งที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่จะท าหน้าที่เป็นผู้ยึดโยงชุมชนโดยมีส่วนร่วมในทุก

กิจกรรม  ท าให้เกิดความผูกพันกัน  ที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงรักษาอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม  

ประเพณี  พิธีกรรมของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐแห่งนี้ไว้ได้  ผู้วิจัย ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยว่า

ควรน าการสื่อสารเข้ามามีส่วนในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่งให้มากขึ้น  เช่นท า

หน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียง  ช่วยสื่อข่าว  เผยแพร่อัตลักษณ์ที่ชาวไทยโซ่งมีอยู่ไปสู่ชุมชนภายนอก 

และควรให้สื่อมวลชนช่วยเสริมอีกแรงหนึ่งเพื่อให้เกิดการสืบทอดอย่างต่อเน่ืองระหว่างผู้คนรุ่นสู่รุ่น    

งานวิจัยของเจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ (2547) วิจัยเกี่ยวกับการธ ารงอัตลักษณ์ของสตรี

มอญในสังคมไทยซึ่งมีสนามวิจัยอยู่ที่ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ   อ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี   

และชุมชนมอญปากลัด  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ   พบการนิยามอัตลักษณ์ของชาว

มอญมีลักษณะการต่อรองกับกระแสโลกสมัยใหม่ (โลกาภิวัตน์)  โดยระบุอัตลักษณ์ของตนเองว่า

ประกอบด้วย  การมีสายเลือดมอญ   การพูดภาษามอญ  การนับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด  การ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   และ  ความภาคภูมิใจในการต่อสู้เพื่อเอกราชของบรรพชนมอญในอดีต    

นอกจากนั้นยังพบว่า บทบาทในการธ ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์มอญของชุมชนแห่งนี้ได้แก่ผู้หญิง  

เน่ืองจากผู้หญิงมักมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีศพและพิธีกรรมที่
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เกี่ยวกับการนับถือผี     โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชุมชนมอญปากลัดซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยของการนับ

ถือผี  เช่นการท าพิธีไหว้และเข้าทรงเจ้าพ่อประจ าหมู่บ้านในช่วงหลักเทศกาลสงกรานต์  พิธีร าสาม

ถาดในงานศพของคนไทยเชื้อสายมอญ   

นอกจากนั้นงานวิจัยอีกชิ้นของ เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ (2549)  เป็นงานวิจัยในระดับ

ปริญญาเอก  เร่ืองกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสตรีชายแดนกลุ่มชาติพันธุ์มอญและปฏิสัมพันธ์กับ

กลุ่มพม่าและไทย : กรณีศึกษาชุมชนมอญในจังหวัดกาญจนบุรี    พบว่าผู้ที่สามารถธ ารงอัตลักษณ์

ความเป็นมอญเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่สตรีมอญที่อพยพจากพม่าเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อ 50 ปี

ก่อน  ที่เรียกว่ารุ่นย่ายายถือเป็นเสาหลักของชุมชนในการธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นมอญ   แต่เป็น

ลักษณะของอัตลักษณ์ที่ตายตัวหยุดนิ่งไม่มีความยืดหยุ่น    โดยอัตลักษณ์ที่แสดงออกอย่างเข้มข้น

ได้แก่ทรงผม  การแต่งกาย  การใช้ภาษามอญ  การปฏิบัติกิจทางศาสนา  และการปฏิบัติตามวัฒนธรรม

และประเพณีมอญในชีวิตประจ าวันอย่างเคร่งครัด  ในขณะเดียวกันก็พยายามสืบทอดอัตลักษณ์ความ

เป็นมอญสู่ลูกหลานด้วยการใช้ตัวเองเป็นสื่อบุคคลท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง  อบรมสั่งสอนลูกหลานผ่าน

เร่ืองเล่าต่างๆ เช่นนิทานมอญ   ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรมอญ ฯลฯ  ส่วนผู้หญิงในรุ่นที่สอง

เป็นรุ่นที่เกิดในประเทศพม่าและอพยพติดตามครอบครัวเข้ามาตั้งแต่วัยเด็กเป็นคนรุ่นที่พูดได้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษามอญ ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นที่มีอัตลักษณ์ที่เลื่อนไหลมากที่สุดซึ่งคนกลุ่มนี้จะนิยาม

ตนเองว่าเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ถึงสองชาติพันธุ์  โดยจะเลือกต่อรองแสดงอัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่ตน เช่นแสดงความเป็นมอญในขณะที่อยู่ในหมู่บ้าน   แต่จะแสดงตนว่าเป็นคนไทยเมื่อ

อยู่นอกชุมชนมอญ  ส่วนผู้หญิงรุ่นสุดท้ายซึ่งเป็นรุ่นที่คนในชุมชนคาดหวังให้รักษาความเป็นมอญให้

มากที่สุดก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความลื่นไหลของอัตลักษณ์มากที่สุดเช่นกันเพราะในขณะที่ครอบครัว

คาดหวังให้รักษาความเป็นมอญแต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจ าวันนั้นไม่เอ้ืออ านวย  จึงปรากฏ

การเลือกแสดงอัตลักษณ์หรือการต่อรองอัตลักษณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์เกิดขึ้น  

งานของเชิญขวัญ  ภุชฌงค์ (2549) ศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ซาไกจากภาคใต้ที่อพยพมาสู่เมือง 

โดยได้ท าการศึกษาเร่ือง “การสื่อสารของกลุ่มซาไกที่ย้ายถิ่นฐานมาสู่ชุมชนเมืองในการปรับตัวและ

การแสดงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์”   ผลการวิจัยพบว่าครอบครัวของซาไกมีการแสดงอัตลักษณ์ผ่าน

การสื่อสารด้านภาษาเป็นหลัก   ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  โดยอัตลักษณ์ที่แสดงออกนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงและลื่นไหลไปตามสถานการณ์และมีความสัมพันธ์กับบุคคลคู่สื่อสาร  เช่นครอบครัวซา

ไกจะพูดภาษาซาไกเมื่ออยู่ในกลุ่มหรืออยู่ต่อหน้าคนที่ไว้ใจ หรือในสถานการณ์ที่ตนเองรู้สึกว่าได้รับ

การยอมรับเช่นอยู่ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เคยไปสอนภาษาซาไกให้    แต่จะไม่พูดเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอ่ืนที่

DPU



121 

แปลกหน้า  และจะใช้ภาษาซาไกอีกครั้งเมื่อไม่อยากให้ผู้อ่ืนรู้ว่าพูดเร่ืองอะไร    ซึ่งกลุ่มซาไกในฐานะ

ชนกลุ่มน้อยในสังคมไทยมีปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสารอย่างมากเมื่อต้องเข้ามาใช้ชีวิตในสังคม

เมือง  เนื่องจากประสบการณ์และการเรียนรู้ทางภาษา  วัฒนธรรมและสังคมในที่ใหม่ที่ครอบครัวซาไก

เข้าไปอาศัยอยู่มีความแตกต่างอย่างมากจากสังคมเดิม    ปัญหาที่พบประกอบด้วย การไม่เข้าใจหรือไม่

รู้ภาษาที่ใช้สื่อสารกัน  การขาดความรู้ในวิธีการสื่อสารตามวัฒนธรรม การหลีกเลี่ยงการสื่อสาร การ

ยึดติดกับความเชื่อดั้งเดิมของตนเอง  เช่นการกิน  สุขอนามัย  การท าการเกษตร  การไม่พยายาม

ปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในวัฒนธรรมใหม่ และ ปัญหาการมีอคติและการมองแบบเหมา

รวม   ซึ่งปัญหาข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยเสนอว่าแก้ไขได้ด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย  คือครอบครัวซาไก

และบุคคลคู่สื่อสาร  ได้แก่  การพยายามท าความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองภาษาและวัฒนธรรม  การใช้ทั้ง

สื่อมวลชน  สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจเข้ามาช่วย  รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการมองแบบอคติเหมารวม  

และต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคู่สื่อสารให้มากขึ้น     

งานวิจัยที่ได้ยกมาข้างต้น  แม้จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและอัตลักษณ์นั้น  

พบว่างานทั้งหมดล้วนมุ่งประเด็นไปที่การสื่อสารเพื่อการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ผลงานการศึกษาการ

สื่อสารด้วยการใช้แนวคิดเร่ืองการสร้างอัตลักษณ์ดังกล่าวก็นับว่ ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามา

ประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ท าความเข้าใจในเร่ืองของการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ จึงน ามาสู่

ข้อสงสัยที่ว่า แล้วอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟนั้นจะมีลักษณะเป็นเช่นไรจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

งานวิจัยที่ศึกษากลุ่มคนชายขอบอ่ืนๆหรือไม่ แต่จุดที่ส าคัญ คือ อัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟนั้นจะมี

ความสัมพันธ์กับการสื่อสาร และเป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์เนื่องจากการเปลี่ยนจากศาสนาพุทธที่ตน

นับถือเป็นศาสนาอิสลามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่เด่นชัดแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม 

     2.8.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมุสลิม ชุมชนมุสลิม และ การสื่อสารของมุสลิม 
งานวิจัยของ จุไรรัตน์  สวัสดิภาพ (2530) ศึกษาชุมชนกับความยึดมั่นในศาสนา:  ศึกษา

กรณีไทยมุสลิม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน และ
การศึกษาศาสนาอิสลาม เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ส่งผลกับความยึดมั่นผูกพันในศาสนา
อิสลามอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัยในตัวแบบอีก 2 ปัจจัย คือ การศึกษาและการเป็นชนกลุ่มใหญ่ใน
ชุมชน ไม่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลมีนัยส าคัญกับความยึดมั่นผูกพันในศาสนา และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยที่มีนัยส าคัญ และปัจจัยที่ไม่มีนัยส าคัญ พบว่า ปัจจัยกลุ่มที่มีนัยส าคัญนั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลโดยตรงในทางบวกกับแนวความคิดแบบโลคอลลิซึม จากข้อเท็จจริงนี้
แสดงให้เห็นว่า ความยึดมั่นผูกพันในศาสนามีสาเหตุมาจากการมีแนวความคิดแบบโลคอลลิซึม และ
สาเหตุอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องในเชิงสาเหตุและผลกับแนวความคิดแบบโลคอลลิซึม กล่าวคือ การมี
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แนวความคิดแบบโลคอลลิซึม ระยะเวลาที่อยู่อาศัย และการศึกษาศาสนาอิสลามเป็นสาเหตุของความ
ยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลาม ในขณะที่ การศึกษาและการเป็นชนกลุ่มใหญ่ในชุมชน ไม่ได้เป็น
สาเหตุของความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลาม 

งานวิจัยของ นฐพงศ์  เทพจารี (2534)  ศึกษาถึง ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของ
คนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านสังคม เศรษกิจ และคุณภาพ
ชีวิต  พบว่า   เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมทางด้านสังคม ปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความยึด
มั่นผูกพันในศาสนาอิสลามระดับสูงมีค่าพฤติกรรมทางด้านสังคมสูงกว่ากลุ่มที่มีความยึดมั่นผูกพันใน
ศาสนาอิสลามระดับต่ าเป็นการยืนยันได้ว่า ความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิม
ชนบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านสังคมแต่
อย่างใด และยังมีผลในทางส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้  ความยึดมั่นผูกพันในศาสนา
อิสลามมีผลต่อพฤติกรรมทางด้านคุณภาพชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความยึดมั่นผูกพันในศาสนา
อิสลามระดับสูงจะมีค่าสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามระดับต่ า  เป็น
การยืนยันได้ว่าความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ทางด้านคุณภาพชีวิต และยังมีผลส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

งานวิจัยของ จรัญ  มะลูลีม และคณะ (2538)     ศึกษาเร่ือง อิสลามและวัฒนธรรมอิสลาม 
พบว่า   เนื้อหาของศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามนั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่เปลี่ยนไม่ได้ 
จะต้องมีความคงที่อยู่ตลอดเวลา และประเภทที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา เวลา และสถานที่ 
ประเภทที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่น การนมัสการ เป็นต้น ส่วนประเภทที่เปลี่ยนแปลงได้นั้น ส่วนมากจะ
ระบุไว้กว้างๆที่สุด หรือไม่ระบุเลย การปฏิบัตินั้นอยู่ในวิจารณญาณของมุสลิมทุกคนว่าสิ่งไหนควร 
สิ่งไหนไม่ควร เช่น การเลือกอาชีพ การศึกษา เป็นต้น 

งานวิจัยของ อุษา  จารุภา (2541) ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของวัฒนธรรมอิสลามต่อการสื่อสาร
ในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่า ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศอิสลามที่มีสังคมปิด มีการพัฒนา
ประเทศให้มีความทันสมัย ความก้าวหน้าทางกายภาพเท่าเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตก 
ทั้งในด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม วิถีชีวิตของประชาชนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเจริญทางกายภาพมากนัก ประชาชนมีความเคร่งครัดในด้านศาสนา ศาสนาอิสลามไม่มีการแยก
กิจกรรมของอาณาจักรหรือพลเรือนนอกจากศาสนจักร ใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองประเทศ 
การปฏิบัติตามกฎ คือ การปฏิบัติตามศาสนา พฤติกรรมการสื่อสารอยู่ภายใต้หลักการเพื่อความพึง
พอใจของพระเจ้า เคารพในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของบุคคล หลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของประชาชนซาอุดิอาระเบียและชาวต่างชาติ การด าเนินการ
สื่อสารมวลชนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของภาครัฐโดยมีนโยบายหลักเพื่อส่งเสริมความเชื่อทาง
ศาสนา เพื่อเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ 
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งานวิจัยของ ปณิธา  ร่ืนบรรเทิง (2542) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารอันน าไปสู่การก่อตัวเป็น
ชุมชนพัฒนาของชุมชนมุสลิมกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า   วิวัฒนาการของชุมชน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะการก่อตัว ระยะการเร่ิมพัฒนา และระยะที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาสามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ปัจจัยภายในชุมชน คือ 
สภาพความเป็นอยู่ ลักษณะทางกายภาพ และแนวคิดการพัฒนาของคนในชุมชน ส่วนปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ ความเจริญเติบโตของสังคมเมือง และการได้รับความสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน  การ
ใช้สื่อของชุมชนจะประกอบด้วยสื่อที่ใช้ในชุมชน คือ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อชุมชน และ
สื่อมวลชน โดยสื่อหลักที่ใช้คือ สื่อเฉพาะกิจประเภทหนังสือเวียน และสื่อที่ใช้ภายนอกชุมชน คือ สื่อ
บุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ซึ่งสื่อที่ใช้โดยมาก คือ สื่อ เฉพาะกิจประเภทจดหมายราชการหรือจดหมายที่
ออกอย่างเป็นทางการ  พัฒนาการของการใช้สื่อการพัฒนาชุมชนใน 2 ช่วงแรกของวิวัฒนาการของ
ชุมชนจะใช้สื่อบุคคลในการสื่อสาร ต่อมาในช่วงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะใช้สื่อเฉพาะกิจ สื่อ
ชุมชน สื่อบุคคล และสื่อมวลชนตามล าดับ ในส่วนของกลยุทธ์จะใช้สื่อหลายๆประเภทประกอบกัน
เน่ืองจากลักษณะของแต่ละสื่อจะมีความหมายแตกต่างกันและสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

งานวิจัยของ อลิสา หะสาเมาะ (2543) ศึกษาเกี่ยวกับ ความส านึกในเอกลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในชุมชนรือเสาะ อธิบายประเด็นที่เกี่ยวกับการด าเนินวิถีชีวิตของประชาชนว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลรือเสาะออก นับถือศาสนาอิสลาม อยู่บนเส้นทางตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีศาสนาอิสลามเป็นแกนและมีการแสดงตนออกมาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแต่งกายที่มี
ลักษณะเฉพาะของผู้หญิง เช่นการมีผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ส่วนผู้ชายสวมหมวกขาวและนุ่งโสร่ง 
รวมทั้งมีการแสดงออกผ่านการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับคนต่าง
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างทางด้านความเชื่อ เช่น ในเร่ืองการร่วมรับประทานอาหารในงานจัดเลี้ยง 
ถ้าเป็นอาหารต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามจะท าให้ชาวมุสลิมไม่สะดวกใจในการร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว นอกจากนี้ในด้านภาษา ชาวมุสลิมในชุมชนรือเสาะออกนิยามความเป็นตัวตนออกมาเช่น  ถ้า
เป็นมุสลิมต้องพูดภาษามลายู สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และเป็น
ลักษณะเฉพาะของมุสลิมในชุมชนรือเสาะออกแห่งนี้ 

งานวิจัยของ ธาริณี  ธาราดุสิตา (2547) ศึกษากระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะห์วันศุกร์ของ
ชาวไทยมุสลิมพบว่า   กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะห์วันศุกร์นั้นมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผู้ส่ง
สาร ได้แก่ คอเต็บหรืออิหม่าม ผู้ท าหน้าที่บรรยายคุตบะห์วันศุกร์  สาร ได้แก่ เนื้อหาที่บรรยายใน        
คุตบะห์วันศุกร์ที่คอเต็บแต่ละท่านบรรยาย  ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร ได้แก่ ชาวไทยมุสลิมที่
เข้าฟังคุตบะหฺ (ธรรมะ) วันศุกร์  วิธีแสดงข้อมูลของคอเต็บและอิหม่ามนั้นมาจาก  2 แหล่งด้วยกัน คือ 
จากคัมภีร์อัล-กุรฺอาน และหนังสือรวบรวมอัล-หะดีษ (จริยวัตร) ของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) 
และจากสื่ออ่ืนๆได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ หรืออินเทอร์เน็ตรวมทั้งสื่อพิมพ์อ่ืนๆ   กลยุทธ์การบรรยาย   
คุตบะห์วันศุกร์ที่คอเต็บใช้บรรยาย ได้แก่ การน าเสนอเร่ืองราวที่ปัจจุบันทันด่วน นอกจากนี้ยังมีการ
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ยกตัวอย่างจากคัมภีร์อัล-กุรฺอาน และหนังสือรวบรวมอัล-หะดีษ เพื่อให้มุสลิมเห็นภาพที่ชัดเจน 
รวมทั้งมีการใช้อวัจนะภาษา เช่น ท่าทาง เป็นตัวช่วยด้วย 

งานวิจัยของ ปวิณดา  โกมารกุล ณ นคร (2547) เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้อัตลักษณ์มุสลิมของสตรีมุอัลลัฟ กรณีศึกษา สตรีมุอัลลัฟในชุมชนท่าอิฐ พบว่ามุอัลลัฟได้อาศัย
กระบวนการการเรียนรู้ทางด้านอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากครอบครัว และชุมชน  ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย  รวมถึงการเรียนรู้ด้านศาสนาของมุสลิมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของมุอัลลัฟ ซึ่งมุอัลลัฟจะต้องใช้วีธีการสังเกตและต้องพยายาม
เรียนรู้จากสังคมมุสลิมทั้งจากภายในครอบครัวและจากชุมชน  เพื่อน าประสบการณ์ต่างๆ  ที่ได้พบและ
สัมผัสน ามาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เดิมของเพื่อให้ตนเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์  จากการศึกษาพบว่า  
มุอัลลัฟบางท่านเข้ามาเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้มีการศึกษาด้านศาสนาอย่างแท้จริงและจริงจัง  จึงท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักของศาสนาได้ เช่น  ไม่สามารถนมาซ (ละหมาด)ได้  ครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่
สามารถจะด ารงรักษาความเป็นมุสลิมไว้ เนื่องจากมุอัลลัฟจะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านการ
อบรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  ให้ถูกต้องถึงจะท าให้มุอัลลัฟมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เป็น
มุสลิมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสังคมและชุมชนจะเป็นตัวช่วยที่ท าให้มุอัลลัฟได้เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมที่
เป็นผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปสัมผัส  จึงท าให้เกิดความใส่ใจ  เก็บรักษา  และลอง
ปฏิบัติ  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 

งานของ ภักคินี แขกพงศ์  (2547)  ศึกษาเกี่ยวกับการศรัทธาในอิสลามกับพฤติกรรมการ
อบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวไทยมุสลิมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลการศึกษาพบว่า   การศรัทธา
ประกอบด้วยการเชื่อมั่นในจิตใจ การกล่าวด้วยวาจา และการปฏิบัติด้วยร่างกาย การศรัทธาที่แท้จริง
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง  3 ประการ โดยถือว่าการเชื่อมั่นด้วยจิตใจคือรากฐานส าคัญที่สุด
ของการศรัทธา การศรัทธาที่มั่นคงจะท าหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมทุกประการของมุสลิมทั้งด้านการ
ประกอบศาสนกิจและการปฏิบัติความดีงามต่างๆ การปฏิบัติคุณงามความดี คือ ผลโดยธรรมชาติของ
การศรัทธา สถานภาพความสมบูรณ์ของการเป็นผู้ศรัทธาจึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของ
หลักอิสลาม ส่วนการอบรมลี้ยงดูบุตรตามหลักการอิสลามเป็นกระบวนการทางสังคมที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการศรัทธา โดยเป็นการท าหน้าที่ ร่วมกันระหว่างครอบครัว สถาบันศาสนา และ
สถาบันการศึกษาในการอบรมขัดเกลาจิตใจปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการด้าน
ร่างกายและด้านอ่ืนๆเพื่อสร้างสรรค์คนดีที่สมบูรณ์และมีประโยชน์ โดยพบว่า ครอบครัวไทยมุสลิม
ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามโดยได้
สะท้อนความรู้ ความเข้าใจในรูปของพฤติกรรมการศรัทธาในชีวิตประจ าวัน และอบรมเลี้ยงดูบุตรบน
พื้นฐานของการศรัทธาในอิลสาม 
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งานวิจัยของ บันฑิตย์  สะมะอุน และคณะ (2550) ศึกษาถึง มุสลิมกับการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทย   พบว่า   การอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีในด้านหลักการ 
แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากความสัมพันธ์ในด้าน
หลักการทางศาสนาที่อิสลามสอนให้มุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่น้อง โดยค าสอนทั้งจากคัมภีร์
อัล-กุรอฺาน และ จากอัล-หะดีษ ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยทฤษฎีตายตัวและ
ถือเป็นจุดแข็งของสังคม / ชุมชนมุสลิมในทุกที่ว่า “มุสลิมเป็นพี่น้องกัน”  หรือ  “มุสลิมต่อมุสลิม
เปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน ส่วนใดเจ็บ ส่วนอ่ืนของร่างกายก็จะเจ็บด้วย” จากหลักการด้านศาสนา
ที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางศาสนา ซึ่งถือเป็นมิติมากกว่ามิติที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน  

จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยเลือกใช้เพื่อการหา
ค าตอบของปัญหาการวิจัยในคร้ังนี้ โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การตั้งข้อสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห์และอภิปราย สรุปผล การศึกษาถึงการเรียนรู้
และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 
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บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเร่ือง การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทย กําหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป นการวิจัยด านการสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล กับ 
ครอบครัว ชุมชน และ สังคม ผนวกกับการสื่อสารระหวางวัฒนธรรม โดยใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดย
ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการศึกษาตามแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาเพื่อค้นหาพฤติกรรมการเรียนรู้และการ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  เนื่องจากแนวทางการศึกษาตามแนวคิดปรากฏการณ์
วิทยา มองว่ามนุษย์จะรู้ดีในเร่ืองที่ตนเองมีประสบการณ์มาก่อน โดยการรับรู้และเข้าใจความหมายใน
ขณะที่มีสติสัมปชัญญะ แนวทางปรากฏการณ์วิทยานี้จะช่วยในการค้นหาคําอธิบายว่ามนุษย์ผ่าน
ประสบการณ์ในชีวิตมาอย่างไรบ้าง และมีปรากฏการณ์ใดที่สะสมให้มนุษย์สร้างโลกของความจริง
ของตนเอง สําหรับวิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่าง ลวงหน้า เพื่อ
เดินทางไปพบแลวสัมภาษณ รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม 
 
3.2  ประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ผู้วิจัยเจาะจงเลือก มุอัลลัฟที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมิได้สนใจ

ศาสนาอิสลามมาก่อน เมื่อมาพบคนที่เป็นมุสลิมจนเกิดความรักใคร่และต้องการที่จะแต่งงานด้วยจึง

จําเป็นต้องเข้ารับศาสนาอิสลาม และเร่ิมให้ความสนใจและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของศาสนา

อิสลาม ดังนั้นผู้วิจัยเจาะจงคุณสมบัติของมุอัลลัฟเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 24 คนแบ่งเป็นชุมชน

เมือง 12 คนและชุมชนชนบท 12 คน ดังนี ้
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3.2.1 เป็นมุอัลลัฟผู้เข้ารับอิสลามด้วยเหตุผลการสมรสกับชาวมุสลิมโดยไม่เคยสนใจ

ศาสนาอิสลามมาก่อนเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย 

3.2.2 เป็นมุอัลลัฟผู้มีอายุ ระหว่าง 15 – 45 ปี  (ศาสนาอิสลามถือว่าอายุครบ 15 ปีเป็นผู้

บรรลุนิติภาวะ) ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุม ผู้วิจัยกําหนด ช่วงอายุดังนี้   

อายุ 15 - 25 ป ี    จํานวน  8  คน 

อายุ 26 - 35 ปี     จํานวน  8  คน 

อายุ 36 - 45 ปี     จํานวน  8  คน 

โดยในแต่ละช่วงอายุเป็นมุอัลลัฟอาศัยในชุมชนเมือง เพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คนและ 

อาศัยในชุมชนชนบท เพศชาย 2 คน เพศหญิง 2 คน และการศึกษาในคร้ังนี้ไม่ได้ศึกษาเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มอายุของมุอัลลัฟ 

   3.2.3 เป็นมุอัลลัฟที่มีอายุการสมรสไม่เกิน 5 ปใีนการเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยเก็บขอมูล จากผู้

ที่เป็นมุอัลลัฟด้วยตนเอง จากครอบครัวของมุอัลลัฟ รวมทั้งบุคคลอ่ืนที่รู้จักมุอัลลัฟซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้ ครอบคลุมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลต่างๆ  

 
3.3  การเลือกพื้นท่ีเพื่อการเก็บข้อมูล 

ชุมชนเมือง เมือง หมายถึงเขตที่ประชากรอาศัยอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก มีการติดต่อและ
สื่อสารกันมาก อาณาเขตของการกระทําระหว่างกันกว้างมากกว่าในชนบท  มีการติดต่อและมี
ความสัมพันธ์แบบทุติยภูมิ (Secondary relation) ไม่มีความเป็นกันเอง ความสัมพันธ์คงอยู่เพียง
ระยะเวลาสั้น ๆ รูปแบบความสัมพันธ์มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ผิวเผิน และมีแบบแผน  มีลักษณะการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ต่างคนต่างประกอบอาชีพของตนเอง และไม่ใช่อาชีพเกี่ยวเกษตรกรรม 
หรือ ปศุสัตว์ งานวิจัยนี้ ชุมชนเมืองหมายถึง กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนชนบท หมายถึง ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล  มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วย
การเกษตรกรรมหรือปศุสัตว์เป็นสําคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้ง
บ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม  มีการ
ติดต่อและสื่อสารกันน้อยกว่าคนในเมือง  มีการติดต่อและมีความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary 
relation) ความสัมพันธ์จะเป็นแบบส่วนตัวง่าย ๆ แต่จริงใจ  เรียบง่าย ไม่มีแบบแผน 
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3.4  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
        3.4.1 การสัมภาษณ์เจาะลึก  
 ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยขออนุญาตใช้การบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ ในระยะที่ไม่
เป็นการรบกวนสมาธิผู้ถูกสัมภาษณ์ในขณะดําเนินการสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่าง
การสัมภาษณ์ และ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้ ประกอบกับวิธีการสังเกตเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับ หลักการศาสนาอิสลาม การเข้ารับ
อิสลาม การสื่อสารอัตลักษณ์  การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสาร เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมใน
ประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และสังเกต กลุ่มตัวอย่าง ตามกรอบแนวคําถามการ
สัมภาษณ์ เพื่อได้มาซึ่งคําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 ถอดคําให้สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง สรุปทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่ได้มา  
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวความคิด ทฤษฎีที่กําหนดไว้ 
ขั้นตอนที่ 5 สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด อภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย 

 
                   เคร่ืองมือที่ใชในการสัมภาษณ์ 

คําถามสัมภาษณผูวิจัยไดจัดเตรียม คําถามหลักที่มีลักษณะปลายเป ด แนวคิดในการ
สัมภาษณ คือ ผวูิจัยจะเปดโอกาสให้มุอัลลัฟได้พูดหรือเล่าเร่ืองราวการเข้ารับศาสนาอิสลามของตนเอง
อย่างเต็มที่ ตามที่ตองการ และจะเร่ิมการสัมภาษณด้วยคําถามทั่วๆไปที่สรางจะสรางความคุนเคยและ 
ผอนคลาย กอนเร่ิมคําถามหลักและอาจจะเพิ่มรายละเอียดหรือเพิ่มคําถาม ตามสถานการณ์  เคร่ืองมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย อุปกรณ์บันทึกเสียง  แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์  กล้องถ่ายรูป 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ  
หลังจากผูวิจัยออกแบบเคร่ืองมือที่จะใชในการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดสอบเคร่ืองมือ เพื่อหาจุดบกพรองที่ตองแกไขปรับปรุง เพื่อใหแบบสัมภาษณสามารถใชการไดจริง 
และสามารถหาคําตอบใหกับปญหานําวิจัยไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ลําดับขั้นตอนการทดสอบ
เคร่ืองมือมีรายละเอียดดังน้ี 

1) นําแบบสัมภาษณไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหตรวจทานแกไขในขั้นแรก   
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2) นําแบบสัมภาษณที่ไดผานการแกไขแลวไปทดลองกับมุอัลลัฟที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
หาข้อบกพรองและนําไปปรับปรุงแกไขให้กระชับและรัดกุม  จึงนําไปใช้เปนเคร่ืองมือที่ชวยหา
คําตอบใหกับปญหานําวิจัยไดตามวัตถุประสงค์ก่อนการสัมภาษณ์จริง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยจะใชวิธีการแยกประเด็นที่นาสนใจเปน 

หมวดหมู และนํามาวิเคราะหใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพื่อให้

ผลการวิจัยที่ไดสามารถตอบปญหานําวิจัยไดครอบคลุมที่สุด หลังจากนั้นนําผลการวิจัยไปเปรียบเทียบ

กับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นําเสนอไปเพื่อ อภิปรายและสรุปผล การศึกษาวิจัยในคร้ัง

นี ้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน 
1)  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทของไทย 

2) การศึกษาปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคล

ในครอบครัว ชุมชน และ สังคมเป็นในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็ นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ 

3)  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทของไทย 

 

      3.4.2. การสังเกต 

ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตในระหว่าง

การสัมภาษณ์ว่ามุอัลลัฟ มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่แสดงออกโดยสื่ออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนหรือไม่  มุ อัลลัฟมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่นการไปนมาซ 

(ละหมาด) ที่มัสยิดเนื่องในวันตรุษตามหลักของศาสนาอิสลาม หรือการช่วยทําอาหารในวันสําคัญทาง

ศาสนาเพื่อนําไปแจกเพื่อนบ้านและที่มัสยิด หรือการไปร่วมงานสําคัญงานบุญต่างๆ มุ อัลลัฟมีการ

เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นเป็นมุสลิมอย่างไร การใช้ชีวิตประจําวัน การนมาซ

(ละหมาด) การแต่งกาย การแต่งกายตามแบบอย่างของมุ อัลลัฟทั้งอยู่ในชุมชนและนอกชุมชน         
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เป็นอย่างไร  โดยการสังเกตว่าเมื่อมุอัลลัฟจะต้องออกไปข้างนอกบ้านมีการแต่งกายอย่างไร  การ

ทักทายของมุอัลลัฟกับชาวมุสลิมในชุมชนนั้นมุอัลลัฟมีการทักทายแบบมุสลิมหรือไม่ ภาษาที่มุอัลลัฟ

ใช้ในการสื่อสารระหว่างมุสลิม มีการเปลี่ยนแปลงคําพูดในการใช้เรียกคํานําหน้าตามการเรียกของ

มุสลิมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่แท้จริงและสมบูรณ์  โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสังเกตผู้วิจัย

นํามาวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบในประเด็นการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟตามแนวคิด

ทฤษฎีที่ได้กําหนดไว้ 

 

3.5  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ผู้วิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา  12 เดือน (กันยายน 2552 -

สิงหาคม 2553) เพื่อศึกษาว่ามุอัลลัฟมีการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไร โดย

ผู้วิจัยใช้ความรู้จักกับมุสลิมที่ผู้วิจัยคุ้นเคยกันมาก่อนเป็นผู้แนะนําให้รู้จักกับมุอัลลัฟ และสร้าง

ความคุ้นเคยกับมุอัลลัฟในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ในการเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 

 

3.6  แนวทางในการน าเสนอผลการวิจัย  จากปัญหานําวิจัย 3 ข้อประกอบด้วย 

       3.6.1 พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทเป็นอย่างไรและอะไร คือ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร          

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

       3.6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ สังคมเป็นอย่างไร มีปัญหา

ในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือไม่อย่างไร และมีวิธีในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นอย่างไร 

       3.6.3 พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

ผู้วิจัยกําหนดแนวทางในการนําเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็นบทต่อจากบทที่ 3 ดังนี ้ 

ปัญหานําวิจัยที่ 1 ประกอบด้วย 2 บทคือ  บทที่ 4 การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง  และ  บทที่ 5 การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบท 
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ปัญหานําวิจัยที่ 2 ได้แก่ บทที่ 6 ปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ปัญหานําวิจัยที่ 3 ได้แก่ บทที่ 7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมและ

ปัจจัยการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ในส่วนของการอภิปรายผล ข้อสรุป และข้อเสนอแนะผู้วิจัยนําเสนอไว้เป็นบทที่ 8 ของ

งานวิจัยชิ้นนี ้

 

3.7  แนวทางการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลทั่วไป 
    1.1 เพศ 

    1.2 อายุ 

    1.3 ระยะเวลาที่เข้ารับศาสนาอิสลาม/อายุการสมรส 

    1.4 ระดับการศึกษา 

    1.5 อาชีพ 

                1.6 ลักษณะครอบครัว  (ทั้งครอบครัวตนเองและครอบครัว สามี-ภรรยา) 

          1.7 ลักษณะที่อยู่อาศัย  (บ้านเด่ียว/หมู่บ้าน/ชุมชน) 

  

2. การเข้ารับอิสลามของมุอัลลัฟ 

    2.1 อธิบายกระบวนการเข้ารับอิสลามของคุณ 

    2.2 คุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตแบบมุสลิมและสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

    2.3 ใครเป็นผู้ช่วยเหลือคุณมากที่สุดในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม 

    2.4 อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคุณมากที่สุดในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิม 

    2.5 สิ่งใดที่ง่ายที่สุดหรือยากที่สุดในการปฏิบัติศาสนกิจของคุณ 
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3. ครอบครัวเดิมของคุณ 

     3.1 การเลือกเป็นมุสลิมของคุณมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของคุณกับพ่อแม่ และสมาชิกอ่ืนๆของครอบครัวเดิมอย่างไรบ้าง 

    3.2  คุณคาดหวังสิ่งใดบ้าง จากการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ระหว่างคุณกับสมาชิกในครอบครัว 

         3.3 คุณปฏิบัติตนอย่างไรในโอกาส/ในวาระเฉลิมฉลองเทศกาลตามความเชื่อถือเดิม 

    3.4 คุณนําครอบครัวเดิมของคุณเข้าร่วมในการฉลองเทศกาลอิสลามหรือไม่อย่างไร 

    3.5 คุณมีความยากลําบากหรือความพึงพอใจอย่างไรบ้าง เมื่อไปเยี่ยมครอบครัวเดิมและ

ต้องสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณ 

 

4. สามี/ภรรยาของคุณ 

    4.1 คุณพบกับสามี/ภรรยาได้อย่างไรและสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้จัก ประทับใจเขา 

         4.2 สามี/ภรรยา ของคุณมสี่วนอย่างไรในการเข้ารับอิสลาม รวมถึงการเรียนรู้และการ 

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณ 

    4.3 ครอบครัวเดิมของคุณยอมรับสามี/ภรรยา ของคุณหรือไม่อย่างไร (ก่อนสมรสใน

ฐานะเพื่อนของคุณ และในฐานะคู่รัก / สามี/ภรรยา ของคุณ) 

 

5. ครอบครัวของสามี/ภรรยา ของคุณ 

    5.1 คุณได้รับการยอมรับจากครอบครัวของสามี/ภรรยา ในการเรียนรู้และการสื่อสาร  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม อย่างไร 

    5.2 คุณพบประโยชน์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณ ในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมกับครอบครัวของสามี/ภรรยา ของคุณหรือไม่อย่างไร 

 

6. สถานภาพของคุณในฐานะเป็นมุสลิม 

    6.1 คุณรู้สึกยินดี หรือตระหนักถึงในสถานะของคุณ ในการเรียนรู้และการสื่อสาร       

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณหรือไม่อย่างไร 

    6.2 อะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกปิดกั้น ในสถานะของคุณที่เป็นมุสลิม 
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7. การสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิม   
    7.1 เมื่อพูดถึงคําวา “อัตลักษณ์มุสลิม” จะนึกถึงสิ่งใดมากที่สุด  
    7.2 ใครเปนตัวอย่างการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ดีสําหรับคุณ   
    7.3 คุณเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมกับครอบครัว ชุมชน หรือสังคม 

เดิมอย่างไร                      

    7.4  คุณเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมกับครอบครัว ชุมชน หรือสังคม

มุสลิมอย่างไร 

    7.5  ครอบครัว ชุมชน มีบทบาทในการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

คุณอย่างไร 
    7.6 คุณรูสึกอยางไรกับการที่ครอบครัวและ ชุมชน เขามามีบทบาท/หรือไมมีบทบาทใน

การเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณ 
    7.7  คุณคาดหวัง/ตองการที่จะใหครอบครัวและชุมชนมุสลิม เขามามีบทบาทในการ

เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณหรือไม่ อย่างไร                

 

8. บทบาทการสื่อสารของครอบครัว ชุมชน สังคม ในชีวิตจริง 

    8.1 จากประสบการณของคุณ คุณคิดวา ครอบครัว ชุมชน สังคมของคุณ มีบทบาทหรือ

การกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณบางหรือไม่ คุณ

รู้สึกอย่างไร กรุณายกตัวอยางเหตุการณ  
    8.2  คุณมีวิธีการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณให้บุคคลอ่ืนที่

ไม่ใช่ครอบครัว ชุมชน สังคมของคุณรับรอูยางไรบาง 

    8.3 คุณเคยพบเร่ืองราวที่ไมเขาใจ/ปญหา ในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของคุณหรือไม่ อย่างไร 

    8.4  คุณมีวิธีการในการแกไขปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ดังกลาว (8.3) อยางไร 

    8.5  ปัจจัยอะไรบางที่มีผลกับการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

คุณ 

9.  คุณต้องการถ่ายทอดทัศนะและแนวความคิดอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้และ การสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของคุณบ้างหรือไม่ อย่างไร 
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3.8  แนวทางการสังเกตการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ 
       3.8.1 พฤติกรรมโดยทั่วไปที่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟในขณะสัมภาษณ์   (ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา) 
       3.8.2 พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟใชีวิตประจําวัน 
เช่นการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม  รวมถึงการเข้า
ร่วมในพิธีกรรมต่างๆของมุอัลลัฟ 
       3.8.3 บทบาทการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในครอบครัว ชุมชน

หรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ 
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บทที ่4 

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ในเขตชุมชนเมือง 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ จากพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่มุอัลลัฟแสดงออกโดยสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟ ว่ามุอัลลัฟมีการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในการใช้ชีวิตประจ าวัน

ตามหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไร ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลตาม

ความเป็นจริงและสมบูรณ์ของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง โดยผู้วิจัยเน้นจุดสนใจไปที่พฤติกรรมของ

มุอัลลัฟที่ต้องติดต่อและมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในครอบครัวและชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่รวมถึง

ครอบครัวและชุมชนเดิมของมุอัลลัฟ ทั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้

และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ประกอบด้วย ลักษณะการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม รูปแบบพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ตามแนวคิดและทฤษีที่ได้ก าหนดไว้ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมุอัลลัฟ กลุ่มตัวอย่าง ในเขตชุมชนเมือง จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 

มุอัลลัฟผู้เข้ารับอิสลามด้วยเหตุผลการสมรสกับชาวมุสลิมโดยไม่เคยสนใจศาสนาอิสลามมาก่อน 

อาศัยอยู่พื้นที่ต่างๆ ของชุมชนเมือง ซึ่งในงานวิจัยนี้ ชุมชนเมืองหมายถึงกรุงเทพมหานครเป็นมุอัลลัฟ

ผู้มีอายุ ระหว่าง 15 – 45 ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั่วถึง ผู้วิจัยจึงก าหนดช่วง

อายุดังนี้   อายุระหว่าง  15 - 25 ปี     จ านวน  4  คน  อายุระหว่าง 26 - 35 ปี     จ านวน  4  คน และอายุ

ระหว่าง  36 - 45 ปี    จ านวน  4  คนโดยในแต่ละช่วงอายุเป็น เพศชาย 2 คน และ เพศหญิง 2 มุอัลลัฟ

แต่ละคนมีอายุการสมรสไม่เกิน 5 ป ี ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนเมือง อายุระหว่าง 15-25 ป ีที่ได้รับการ 

                      สัมภาษณ์ 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ 

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

สัญญา 

(ซอบีรซ์) 

ชาย 24 ปี ปริญญาตรี 2 ปี 

 8 เดือน 

ค้าขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรศัพท์ / เป็น

ชาวเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ /  หลังจากแต่งงานแล้ว 

อาศัยอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิง / บ้านพักเป็นชุมชน

มุสลิมอาศัยอยู่ห่างจากมัสยิดประมาณ 300 เมตร 

ประชาชนส่วนใหญ่จะรู้จักคุ้นเคยกัน 

ชุมพล 

(ยาซีน) 

ชาย 25 ปี ปริญญาตรี 1 ปี 

4 เดือน 

พนักงานบริษัทประกันชีวิต / เป็นชาวเขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพฯ / หลังจากแต่งงานซื้อหมู่บ้านจัดสรร 

แถวถนนเสรีไทย  / เพื่อนบ้านส่วนมากในหมู่บ้าน

นับถือศาสนาพุทธ / มัสยิดอยู่ห่างจากหมู่บ้าน

ประมาณ 3 กิโลเมตร 

อริน 

(อัสมะห์) 

 

หญิง 23 ปี ปริญญาตรี 1 ปี พนักงานบริษัท / เป็นชาวเขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

/ หลังจากแต่งงานย้ายมาอยู่บ้านฝ่ายสามีที่ย่าน

หมู่บ้านนักกีฬา เขตสะพานสูง บ้านพักอาศัยอยู่

ห่างมัสยิดเพียงประมาณ 50 เมตร เป็นชุมชนมุสลิม 

กิตติมา 

(ซาร่า) 

 

หญิง 25 ปริญญาตรี 3 ปี พนักงานบริษัท / เป็นคนจังหวัดแพร่ เข้ามาอาศัย

ในกรุงเทพ ท้องที่ เขตบางนา ตั้งแต่เรียนมัธยม

ปลายจนจบปริญญาตรี และท างานอยู่แถวประตูน้ า 

/ หลังจากแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่กับครอบครัวฝ่าย

สามีที่ชุมชนบึงพระรามเก้า ถนนพระราม 9 / 

ประชากรส่วนมากในชุมชนเป็นมุสลิม / ที่พักอยู่

ห่างจากมัสยิดประมาณ 500 เมตร 
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ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนเมือง อายุระหว่าง 26 - 35 ปี ที่ได้รับการ 

                     สัมภาษณ์ 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ 

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

บุญญฤทธิ์ 

(มุฮัมมัด 

อิมรอน) 

 

ชาย 27 ปี ปวส. 2 ปี พนักงานบริษัท  / เป็นชาวฉะเชิงเทรา / หลังจาก

แต่งงานมาอาศัยอยู่ในชุมชนตรอกมัสยิดบางอุทิศ 

เจริญกรุง 95 เขตยานนาวากรุงเทพมหานคร /  ปลูก

บ้านอยู่กับครอบครัวฝ่ายภรรยา ในร้ัวเดียวกัน 5 

หลังบนที่ดินของแม่ภรรยา รวมบ้านพ่อแม่และ

ญาติพี่น้องของภรรยา / อยู่ห่างมัสยิดประมาณ 100 

เมตร ประชากรในชุมชนประมาณร้อยละ 80 เป็น

มุสลิม  

สุภาพ 

(ยูซบ) 

 

ชาย 31 ปี ม.3 4 ปี ช่างซ่อมเคร่ืองรถยนต์ / เป็นชาวบุรีรัมย์อาศัยอยู่กับ

เจ้าของอู่ซ่อมรถในกรุงเทพฯ เขตมีนบุรี นาน 9 ปี / 

ที่พักเป็นพื้นที่จัดสรร ปลูกอาคารบ้านเรือนตาม

ฐานะ รวมตัวกันเป็นชุมชน มีมัสยิดอยู่ห่างจาก

ชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร 

สุรีรัตน์ 

(ฮาบีบะฮ)์ 

หญิง 30 ปี ปริญญาตรี 1 ปี 

2 เดือน 

ครูโรงเรียนอนุบาล / เป็นคนกรุงเทพ / อยู่หมู่บ้าน

จัดสรร เขตหนองจอก ประชากรในหมู่บ้ าน

ส่วนมากเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ มีมุสลิมไม่กี่

ครัวเรือน แต่มีมัสยิดอยู่ใกล้หมู่บ้านในรัศมี 2 

กิโลเมตรจ านวน 3 มัสยิด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ 

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

สุนทรี 

(ฟีซะห์) 

หญิง 28  ปี ปวส 3 ปี 

6 เดือน 

พนักงานบริษัทเอกชนแถวถนนสีลม / อยู่กับ

ครอบครัวฝ่ายสามี ในบ้านหลังเดียวกันกับพ่อแม่ 

ในชุมชนสุเหร่าบางมะเขือ ประชากรส่วนมากเป็น

ผู้นับถือศาสนาพุทธ  เน่ืองจากในชุมชนแห่งนี้มี 

อพาทเม้นท์หลายแห่ง และมีเจ้าของเป็นมุสลิม คน

ที่อาศัยอยู่ในอพาทเมนท์ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะปลูกบ้านเป็น

ของตนเอง ครอบครัวมุสลิมที่มีฐานะดี จะปลูก

บ้านอยู่ใกล้มัสยิดในรัศมีประมาณ 500 เมตร  
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนเมือง อายุระหว่าง 36 - 45 ปี ที่ได้รับการ 

                     สัมภาษณ์ 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา

การเข้ารับ 

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

สมชาย 

(ตอฮา) 

 

ชาย 37  ปี ปริญญาตรี 1 ปี รับราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร / เป็นชาว

นครราชสีมา เข้ามาท างานและอาศัยในกรุงเทพฯ

ประมาณ 8 ปี / อยู่บ้านพักครูในโรงเรียน มีมัสยิด

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน 

ประชาชนส่วนมากในชุมชนเป็นมุสลิม ประกอบ

อาชีพที่หลากหลาย 

สุรศกัดิ์ 

(สุลัยมาน) 

ชาย 42 ปี ปริญญาโท 4 ปี 

7 เดือน 

สถาปนิกออกแบบภายใน บริษัทเอกชน / เป็นคน

กรุง เทพโดยก า เนิด  /  หลั งจากแต่งงานแยก

ครอบครัวมาอยู่ต่างหาก ซื้อหมู่บ้านจัดสรรอยู่ย่าน

รามค าแหง /  ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือ

ศาสนาพุทธ /  บ้านอยู่ห่างจากมัสยิดประมาณ 2 

กิโลเมตร  

เพ็ญศรี 

(สุบัยดะห์) 

 

หญิง 36 ปี ปวส. 4 ปี 

10 เดือน 

แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง / เป็นชาวสระบุรี ท างาน

โรงงานย่านลาดกระบังหลังจากแต่งงานประมาณ 6 

เดือนก็ลาออกจากงานที่ท าเนื่องจากเร่ิมตั้งครรภ์ / 

อาศัยอยู่กับครอบครัวของฝ่ ายสามีย่ านถนน

พัฒนาการ บ้านพักห่างจากมัสยิดประมาณ 1 

กิโลเมตรคร่ึง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา

การเข้ารับ 

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

วิภาพรรณ 

(ฮาวา) 

 

หญิง 38 ปี ปริญญาตรี 5 ปี พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เป็นคนกรุงเทพฯ โดยก าเนิด 

/ ปลูกบ้านพักอาศัยในที่ดินมรดกของฝ่ายสามี / 

บ้านใกล้เรือนเคียงส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องของ

สามี / อยู่ใกล้ชุมชนสุเหร่าทับช้างล่าง ย่านหมู่บ้าน

นักกีฬา ถนนศรีนครินทร์ บ้านพักห่างจากมัสยิด

ประมาณ 300 เมตรประชาชนโดยรอบที่พักอาศัย 

เป็นมุสลิม 
 

 

จากข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พบว่า มุอัลลัฟส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังจากแต่งงานแล้ว

มุอัลลัฟส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับครอบครัวของคู่สมรส  มุอัลลัฟบางคนที่มีฐานะค่อนข้างดีมักจะแยก

ครอบครัวไปอยู่ตามล าพัง ด้วยการซื้อหมู่บ้านจัดสรร หรือ ปลูกบ้านพักอาศัยบนที่ดินของคู่สมรส โดย

ครอบครัวของมุอัลลัฟอาศัยอยู่ใกล้กับชุมชนที่มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจ ระยะห่าง

ของบ้านพักอาศัยกับมัสยิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ห่างจากมัสยิดในรัศมี 1 กิโลเมตร 

มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างบางคนมีความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ชุมชนและสังคมในฐานะที่เป็น

สมาชิกคนหน่ึงไม่มีบทบาทอื่นใดจากความเป็นมุสลิมของตนเอง เนื่องมาจากการแยกครอบครัวไปอยู่

ต่างหากหรือออกไปอาศัยอยู่นอกชุมชนมุสลิม มีเวลาในการอยู่บ้านน้อยเพราะต้องออกจากบ้านไป

ประกอบอาชีพตั้งแต่เช้ากลับถึงบ้านในเวลาค่ า และชุมชนที่อาศัยอยู่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และ

อยู่ห่างจากรัศมีของมัสยิด 2 กิโลเมตรขึ้นไป  
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4.1 พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เร่ิมจากความสัมพันธ์ที่มุอัลลัฟได้รู้จักกับมุสลิมที่

ตนเองคบหาและพัฒนาความสัมพันธ์จากคนรู้จัก เป็นคนรักหรือคู่รัก จนกระทั่งมีเป้าหมายในชีวิตที่จะ

อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา โดยก่อนหน้าที่จะรู้จักกันนั้นมุอัลลัฟบางท่านไม่เคยเรียนรู้และสนใจในวิถี

ชีวิตของมุสลิมมาก่อนจนกระทั่งได้มารู้จักกับมุสลิมจึงเร่ิมสนใจวิถีชีวิตมุสลิมเพราะเมื่อตนเอง

ต้องการที่จะสมรสกับมุสลิมและจ าเป็นต้องเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาอิสลาม 

ดังข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟต่อไปนี้ 

 

มุฮัมมัดอิมรอน (สัมภาษณ์ 22 ตุลาคม 2552)  เล่าถึงการพบเจอกับ หญิงมุสลิมว่า  “ คร้ัง

แรกที่เจอกับเขา เจอในที่ท างานก็ไม่ได้สนใจอะไร ท างานกันคนละฝ่ายต่างคนต่างท า ไม่รู้ด้วยซ้ าว่า

เขาเป็นมุสลิม จนกระทั่งบริษัทมีการจัดสัมมนาบุคลากรที่ต่างจังหวัด มีเหตุให้ผมต้องประสานงานกับ

เขา ได้เห็นถึงพฤติกรรมของเขา ประทับใจในความเป็นกันเอง คุยด้วยแล้วรู้สึกดี สงสัยจะเร่ิมแอบชอบ 

หลังจากกลับจากการสัมมนาในคร้ังนั้นผมเร่ิมสนใจเขามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเขาเป็นมุสลิม จนวัน

หนึ่งคิดจะจีบเขา ด้วยการชวนเขาทานข้าวมื้อกลางวันด้วยกัน เขาถามด้วยไมตรีจิตรที่ดีว่า ร้านอาหาร

มุสลิมหรือเปล่าล่ะ นั่นแหล่ะถึงทราบว่าเขาเป็นมุสลิม” 

 

ผู้วิจัย                   :  แล้วทราบมั๊ยครับว่า ถ้าจะแต่งงานกับมุสลิมแล้วตัวเราต้องเปลี่ยน 

                               มารับศาสนาอิสลาม 

     มุฮัมมัดอิมรอน  :  ก็พอทราบมาบ้าง แต่ก็คิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก แค่   

                                   เปลี่ยนศาสนาแล้วก็ค่อยๆ เรียนรู้กันไป 

ผู้วิจัย                   :  เร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างไรครับ 

มุฮัมมัดอิมรอน  :  พอผมเร่ิมตัดสินใจที่จะคบกันเป็นแฟน เขาก็บอกว่าผมต้องเรียนรู ้

   และท า ความเข้าใจเกี่ยวกับมุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม  

   ก่อนระหว่างนี้เป็นเพื่อนกันก่อนละกัน มีอะไรสงสัยเกี่ยวกับ 

   ศาสนาอิสลามยินดีที่จะตอบให้นะ 
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ถึงตอนนี้ มูฮัมมัดอิมรอนเล่าให้ฟังต่อว่า  “ ผมคบกันอยู่ประมาณ 4 ปี ระหว่างนั้นผมก็หา

หนังสือเกี่ยวกับมุสลิม เกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาอ่าน สอบถามจากเพื่อนที่เป็นมุสลิมบ้าง ถามจากเขา

บ้าง ในที่สุดก็ขอแต่งงานกับเขา เขาก็แนะน าว่าผมต้องไปเรียนหลักการศาสนาอิสลามให้เข้าใจก่อน 

โดยผมไปเรียนที่มูลนิธิสันติชน อยู่แถวรามค าแหง เรียนทุกวันอาทิตย์ จนกระทั่งแม่เขาเห็นว่าผมรักลูก

สาวเขาจริงและมั่นใจว่าผมดูแลลูกสาวเขาได้ เราจึงได้แต่งงานกัน” 

 

                    ผู้วิจัย       :  หลังจากเข้ารับอิสลามแล้วแต่งงาน คุณเรียนรูแ้ละสื่อสารอัตลักษณ์   

                                                   ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

      มุฮัมมัดอิมรอน  :  หลังจากแต่งงานผมก็ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของฝ่ายภรรยาผม  

                                                   ที่ชุมชนมัสยิดบางอุทิศนี้ บ้านเราอยู่ห่างจากมัสยิดประมาณร้อย 

 เมตรเดินแป๊บเดียวก็ถึงมัสยิด แม่ยายผมเป็นคนเคร่งครัดในศาสนา   

 อิสลามมาก ท่านจะเป็นคนแนะน า และสอนผมในเร่ืองต่างๆ ที่    

 เกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการศรัทธาใน ศาสนาอิสลาม การสื่อสาร  

 ความเป็นมุสลิมของผมในชุมชนที่อาศัยอยู่นี้ ส่วนมากเป็นคน 

 มุสลิม เวลาเราเจอกันก็ทักทายกันด้วยการกล่าวให้สลาม แรกแรก  

 ผมก็รู้สึก เขินๆ เกร็งๆ ตัวเอง เวลาที่จะต้องทักทายกับเพื่อนบ้าน 

 มุสลิมที่รู้จักกัน แต่ตอนนี้ผมกล่าวให้สลามและกล่าวรับสลามโดย 

 ไม่เกิดอาการนั้น  อีกแล้ว เวลาไปงานบุญในบ้านพี่น้องมุสลิมที่อยู่ 

 ใกล้เคียงกันผมก็นุ่งโสร่งและใส่หมวกสีขาวเหมือนผู้ชายมุสลิม  

 ทั่วไป 

ผู้วิจัย                  :   คุณท าให้บุคคลอ่ืนที่ไม่รู้ว่าคุณเป็นมุสลิม ได้รู้อย่างไรว่าคุณเป็น    

                              มุสลิม 

มุฮัมมัดอิมรอน  :   ก็ถ้าจ าเป็นที่จะต้องแสดงตัวผมก็จะบอกไปเลยว่าผมเป็นมุสลิม   

                               ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นครับ 

 

มุอัลลัฟเร่ิมที่จะตระหนักรู้ในตนเองถึงความเป็นมุสลิมและการใช้ชีวิตแบบมุสลิมทั่วไป

ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากบุคคลในครอบครัวและชุมชน ด้วยการ

สังเกตและการสอบถามเมื่อเกิดข้อสงสัย แล้วปฏิบัติตาม มีการเรียนรู้ความเป็นมุสลิมแบบค่อยเป็นไป 
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และในสถานการณ์ที่ต้องแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมมุอัลลัฟจะสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบในทันทีว่า

ตนเองเป็นมุสลิม จากการสังเกตในบ้านพักของมุฮัมมัดอิมรอนพบว่า มีสิ่งที่สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมให้เห็นคือกรอบรูปข้อความในคัมภีร์อัล-กุรฺอ่าน มีปฏิทินอิสลาม มีทีจัดเก็บเคร่ืองแต่งกายและ

พรมส าหรับท านมาซอย่างเป็นสัดส่วน ในขณะสัมภาษณ์เป็นเวลาค่ าได้ยินเสียงอาซาน (เสียงบอกเวลา

นมาซ) จากมัสยิด มุอัลลัฟได้เชิญให้ผู้วิจัยเป็นอิหม่ามในการน านมาซในครั้งนี้ด้วย 

เช่นเดียวกับ ยูซุบ (สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2552) ซึ่งคุ้นเคยกับผู้วิจัยก่อนเข้ารับอิสลาม ใน

ฐานะเป็นช่างซ่อมเคร่ืองรถยนต์ให้กับผู้วิจัย เป็นอีกผู้หนึ่งเมื่อมีโอกาสจะให้ผู้วิจัยเป็นอิหม่ามในการ

น านมาซให้ โดยก่อนหน้านั้นยูซุบ ไม่เคยสนใจในศาสนาอิสลามมาก่อนเลยทั้งๆ ที่นายจ้างเองก็เป็น

มุสลิมและอาศัยอยู่ในชุมชนมุสลิมสุเหร่าแสนแสบ (มัสยิดฮีดาย่าตุ้ลอิสลามียะห์) จนกระทั่งได้พบกับ

หญิงมุสลิมและต้องการแต่งงานด้วยจึงเร่ิมสนใจอิสลาม ยูซุบเล่าให้ฟังว่า “คร้ังแรกที่เจอกับหญิง

มุสลิม ก็ทราบว่าเป็นมุสลิมเพราะการแต่งกายแบบมุสลิมทั่วไป คนมุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงในซอยที่

ผมอยู่นี้ส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบมุสลิมคือมี ผ้าคลุมผม ที่เรียกว่าผ้าฮิญาบ ใช่ป่ะอาจารย์     (ยูซุบเรียก

ผู้วิจัยว่าอาจารย์จนเคยชินตั้งแต่คร้ังแรกที่รู้จักกันก่อนที่ยูซุบจะเข้ารับอิสลามและแต่งงาน) เขาเดินผ่าน

อู่ซ่อมรถตอนเย็นๆ ผมก็แกล้งแซวเขาว่าเมื่อไหร่จะถอดผ้าคลุมผมบ้างล่ะอยากเห็นหน้า ดูเขาจะโกรธ

นะ แต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักในตอนนั้น ไม่คิดว่าจะเร่ืองส าคัญส าหรับเขา จนวันหนึ่งเจ้าของอู่ที่

อาจารย์มาซ่อมรถนี่แหล่ะ ท าบุญตัดผมไฟลูกสาว เขาก็มาในงานด้วย ได้คุยกันแป๊บนึงแล้วผมก็ขอ

โทษที่แซวเค้าเร่ืองผ้าคลุมผม เขาบอกไม่โกรธหรอกแต่ไม่ชอบถูกแซว และรู้ว่าผมไม่ใช่มุสลิม จาก

การคุยในคร้ังนั้นท าให้ผมสนใจชิวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมมากขึ้น และเร่ิมสนใจและต้องการ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนมุสลิมมากขึ้น” 

 

ผู้วิจัย  :  ยูซุบเร่ิมเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมอย่างไร 

ยูซุบ   :  อ๋อ...ไม่ยากหรอกครับอาจารย์ ก็เร่ิมพูดคุยสอบถามกับบังเจ้าของอู่มาก   

                                ขึ้น บังก็แนะน าว่าเราต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามให้เข้าใจก่อนว่า เราจะ    

ปฏิบัติได้หรือไม่ (บัง เป็นค าเรียกผู้ชายมุสลิมที่มีอายุมากกว่าเรา)  บังบอกว่า  

                   ถ้าชอบสาวมุสลิมต้องมาเป็นมุสลิมนะ บังยังแซวผมเลยว่าไม่กลัวถูก 

ขลิบเหรอ...ข า...บังเขา ก็แนะน าให้ไปเรียนที่สุเหร่าแสนแสบ เพราะมีสอน   

ผมก็เร่ิมไปเรียน และเร่ิมสนใจศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น ไหนๆ ก็ชอบสาวมุสลิม

แล้วนี่ 
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ผู้วิจัย  :  นอกจากไปเรียนที่สุเหร่าแล้วยูซุบเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืนอีกอย่างไร 

ยูซุบ   :  อ๋อ...ครับ ก็ไม่มีใครหรอกครับนอกจากบังเจ้าของอู่ เพราะผมก็ไม่ค่อยรู้จัก 

ใครต้ังแต่มารับจ้างที่อู่บังเวลามีลูกค้าที่เป็นมุสลิมมาซ่อมรถก็ได้มีโอกาสคุยกัน

บ้างสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็ถามเขา เหมือนกับถามอาจารย์นี่แหล่ะ บางคร้ังก็มี

ลูกค้าเอาหนังสือเกี่ยวกับหลักศรัทธาบ้าง หลักปฏิบัติบ้างมาให้เราอ่านเพราะเห็น

ว่าเราสนใจ อีกอย่างนะอาจารย์บางที่ก็โทรไปถามเขานั่นแหล่ะเพราะได้เบอร์เขา

มาตั้งแต่งานบุญวันนั้นงัย จริงจริงอยากคุยกับเขามากกว่าอยากรู้เร่ืองของอิสลาม

ซะอีก 

ผู้วิจัย  :  หลังจากเข้ารับอิสลามแล้ว เรียนรู้และบอกคนอื่นอย่างไรว่าเราเป็นมุสลิมแล้ว 

     ยูซุบ   :  ตอนที่ผมเข้ารับอิสลามนะอาจารย์ แฟนผมยังไม่รู้เลย เพียงแต่ในระหว่างนั้น 

เขาแค่สงสัยว่าเราสนใจอิสลามจริงจังแค่ไหน จนกระทั่งผมบอกว่าชอบเขาอยาก

แต่งงานด้วยและก็เข้ารับอิสลามแล้วด้วย เราจึงได้พูดคุยกันมากขึ้น บังเจ้าของอู่

เป็นคนที่ผมบอกว่าผมจะเข้าอิสลาม ดูบังดีใจมากแล้วก็เป็นคนด าเนินการเกี่ยวกับ

การเข้ารับอิสลามของผมทุกอย่าง เป็นคนตั้งชื่อมุสลิมให้ผมว่า ยูซุบ ผมว่าผม

เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมจากบังเขามากที่สุด นอกจากนั้นก็จากภรรยาและ

ครอบครัวของภรรยาผม ที่คนอ่ืนรู้ว่าผมเป็นมุสลิมก็จากชื่อ ยูซุบ นี่แหล่ะ ก็มาจาก

ที่บังเจ้าของอู่เรียกชื่อผมว่า ยูซุบนี่งัย จากเดิมที่ลูกค้า เรียกชื่อเดิมผมว่า เต่า หรือ 

ไอ้เต่า เมื่อได้ยินบังเจ้าของอู่เรียกชื่อใหม่ของผม ตอนนี้ทุกคนก็เรียกผมว่า ยูซุบ 

บ้าง หรือ ซุบ ค าเดียวบ้าง ผมรู้สึกดีมากเลย ชอบชื่อน้ีมาก กว่า เต่า หรือ ไอ้เต่า ที่

ใครๆ เรียกซะอีก โดยเฉพาะค าว่าไอ้นะเดี๋ยวนี้ผมแทบไม่ได้ยินเลย อย่างดีก็ ซุบ 

ค าเดียวเท่านั้น นอกจากชื่อแล้วก็เร่ืองการแต่งกายเวลาวันศุกร์ผมก็นุ่งโสร่ง ใส่

หมวกเหมือนผู้ชายมุสลิมคนอื่นๆ อาหารการกินก็ระวัง แต่ก่อนเคยแอบเอาหมูเข้า

มากินในอู่บังด้วย...ข า...โดยเฉพาะเร่ืองเบียร์เรื่องเหล้า ผมเลิกได้เด็ดขาดเลย 

แปลกดีรู้งี้นับถืออิสลามตั้งนานแล้ว 

 

มุอัลลัฟตระหนักถึงความเป็นมุสลิม จากการที่ได้รับการตั้งชื่อใหม่ เพื่อแสดงถึงความเป็น

มุสลิมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมมากขึ้น คนในครอบครัวและคนรู้จักใกล้ชิดที่เป็น

มุสลิมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีส าหรับมุอัลลัฟที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเพื่อนเป็นมุสลิม มุอัลลัฟมีการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการแต่งกายในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม มีความระวังในเร่ืองอาหาร

การกินมากขึ้น และยังสามารถเลิกพฤติกรรมการกิน การดื่ม จากพฤติกรรมแบบเดิมๆได้ ผู้วิจัยสังเกต

พบว่าในห้องพักของมุอัลลัฟเปลี่ยแปลงไปมาก จากเดิมก่อนหน้าที่จะเข้ารับอิสลามข้าวของวางไว้ไม่

เป็นระเบียบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ภาพปฏิทินโป๊ที่เคยมีในห้องพักก็ถูกเก็บออก มีพื้นที่ว่าง

ส าหรับการนมาซ ข้าวของในห้องมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ดูสะอาดตา มีที่แขวนผ้าโสร่งและแขวน

พรมส าหรับใช้ปฏิบัติการนมาซ มีการต่อก๊อกน้ าให้สะดวกต่อการปฏิบัติการอาบน้ านมาซ แสดงให้

เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

 

ฮาบีบะห์ (สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2552) เป็นมุอัลลัฟผู้หนึ่งที่สื่อสารให้เห็นอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของเธออย่างชัดเจนด้วยการคลุมฮิญาบอย่างสวยงาม ด้วยบุคลิกที่สุภาพ เป็นกันเอง ถ้าไม่

ทราบมาก่อนว่าเธอเป็นมุอัลลัฟ ใครที่พบเจอเธอคร้ังแรกคงจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าเธอเป็นมุสลิม ได้เล่า

ให้ผู้วิจัยฟังว่า “ เราเองชอบการแต่งกายแบบมุสลิมมานานแล้ว เห็นว่าสวยดี แต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะ

มาเป็นมุสลิม จนกระทั่งมาคบเป็นแฟนกับชาวมุสลิมจึงเร่ิมสนใจขนบธรรมเนียมมุสลิมมากขึ้น เคย

ถามแฟนว่ายังไม่เข้าอิสลามจะแต่งกายแบบมุสลิมได้มั๊ย  แฟนบอกว่าก็มาเข้าเลยสิ  จะได้ไม่ต้อง

กระดากใจและจะได้ไม่ดูเป็นการล้อเลียนด้วย” 

 

ผู้วิจัย        :  คุณเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของมุสลิมและความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ฮาบีบะฮ ์ :  ส่วนใหญ่ก็จะหาหนังสือมาอ่านเองนะ ไม่เข้าใจก็ถามจากแฟน 

ผู้วิจัย        :  นอกจากการคลุมฮิญาบแล้วคุณสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็น 

      มุสลิม 

ฮาบีบะฮ ์ :  พอเป็นมุสลิมเวลาไปไหนมาไหนก็คลุมฮิญาบติดเลย เป็นการสื่อให้ผู้อื่น  

                                      ได้รับรู้อยู่แล้ว  

ผู้วิจัย        :  นอกจากอ่านหนังสือหรือถามจากแฟนแล้วคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการ 

                    สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ด้วยวิธีอ่ืนๆ หรือไม่อย่างไร 

ฮาบบีะฮ ์ :  ก็มาสมัครเรียนที่สันติชนนี่แหล่ะค่ะ แฟนพาสมัครเรียน เรียนทั้งเร่ืองหลัก  

                  ศรัทธาและก็วิธีการปฏิบัติเพื่อในอยู่ในแนวทางของอิสลาม   
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มุอัลลัฟให้ความสนใจที่จะเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยตนเองหลังจากได้ตัดสินใจ

คบกับมุสลิมอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความศรัทธาและจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟแสดงให้ผู้อ่ืนทราบว่าเป็นมุสลิมด้วยการแต่งกาย และเรียนรู้หลักความศรัทธา

และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจจากสถาบันการสอนศาสนาที่เปิดสอนให้กับผู้สนใจในศาสนาอิสลาม

  

ซาร่า (สัมภาษณ์ 7 มกราคม 2553) เป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งที่สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วยการแต่งกาย เล่าให้ผู้วิจัยว่า “หลังจากเป็นมุสลิมแล้วก็เปลี่ยนการแต่งกายจากเดิมมา

แต่งกายคลุมฮิญาบแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไป รู้สึกว่าตัวเองเรียบร้อยขึ้นเวลาอยู่บ้านก็แต่งตัวทั่วไป

บางคร้ังคลุมฮิญาบบ้างไม่คลุมบ้างถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยได้คลุม นอกจากออกนอกบ้านไปไหนมาไหน

ถึงจะคลุม คนอ่ืนจะรู้ว่าเราเป็นมุสลิมก็คงจะเห็นจากการแต่งตัวของเรา และก็คงเป็นจากชื่อของเรา 

เป็นชื่อที่เรียกง่ายนะ ซาร่า ฟังดูอินเตอร์ดีนะ บังว่าป่ะ” (ซาร่าเรียกผู้วิจัยว่าบังตามสามีของเธอ) 

สภาพแวดล้อมทั่วไปในบ้านพักอาศัยของซาร่า เหมือนๆกับครอบครัวมุสลิมทั่วไป ที่มีสิ่งที่เป็น

สัญลักษณ์ของชาวมุสลิมเพื่อสื่อสารให้คนที่เข้ามาในบ้านรู้ว่าบ้านนี้เป็นมุสลิม เช่น ปฏิทิน ภาพ

ประดับฝาผนัง และชุดส าหรับสวมใส่เพื่อท านมาซ (ละหมาด) ของมุสลิม 

 

ผู้วิจัย  :  การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีความจ าเป็นส าหรับซาร่าอย่างไร 

ซาร่า   :  จ าเป็นนะ เพราะเราเป็นมุสลิมแล้วต้องมีความชัดเจนเพราะเมื่อต้องออกไปใช้ 

      ชีวิตในสังคมทั่วไปแล้ว เราต้องแสดงออกหรือสื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าเราเป็น 

      มุสลิมเพื่อที่ผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักเราได้ทราบและได้รู้ถึงการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์  

                                  กับเราปฏิบัติกับเรา 

ผู้วิจัย  :  ซาร่าเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ซาร่า   :  ส่วนใหญ่แฟนก็จะแนะน า นอกจากนั้นพี่สาวและมะ (แม่) ของแฟนก็จะเป็น  

               ผู้ให้ค าแนะน าและสอนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ส่วนใหญ่ก็จะหัด 

               ท่องจ าเอา หัดออกเสียงค าภาษาอาหรับให้ถูกต้องเท่าที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ใน 

               การนมาซก่อน เพราะมะบอกว่านมาซเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติอย่าง 

               เคร่งครัด ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ก็ค่อยๆ เรียนรู้ไป เคยไปนั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับศาสนา 

              ตามงานประจ าปีของมัสยิดต่างๆ กับมะบ้างเพราะมะชอบไปงานมัสยิด ก็ 

              ได้รับความรู้นะ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเร่ืองนั้นบ้างเร่ืองนี้บ้าง   
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              สงสัยก็ถามจากมะหรือจากแฟนตัวเอง เวลามีเวลาว่างก็อ่านจากหนังสือ 

              เกี่ยวกับหลักการศาสนาและหลักการปฏิบัติที่มีอยู่แล้วในบ้านบ้าง 

  

พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟเรียนรู้จากคนสนิทและคนที่ตนเอง

ไว้วางใจในครอบครัว เร่ิมเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากที่รู้จักกับมุสลิมและต้องการที่จะแต่งงานกัน 

แสดงออกอย่างชัดเจนในความเป็นมุสลิมจากการแต่งกายและชื่อมุสลิมที่ได้รับการตั้งใหม่หลังจาก

ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม  ความเคร่งครัดในศาสนาของบุคคลครอบครัวเป็นสิ่งผลักดันให้มุอัลลัฟได้

เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา  มุอัลลัฟเรียนรู้การปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเองโดยการท่องจ า

บทคัมภีร์อัล-กุรฺอานที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตินมาซโดยการท่องจ าและฝึกหัดออกส าเนียงให้

ถูกต้องด้วยความตระหนักว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ เมื่อมีข้อสงสัยใดๆก็จะสอบถาม

จากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือเรียนรู้จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาและหลักการ

ปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาอิสลาม 

 

ตอฮา (สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2552) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ที่บ้านพัก ซึ่งเป็น

บ้านพักครูอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี สภาแวดล้อมในบ้านพักเรียบง่ายมีสิ่งที่

แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เห็นในบ้านพักคือ การนุ่งผ้าโสร่งแบบมุสลิมอยู่บ้าน ภายในบ้านมี

ปฏิทินอิสลาม และ ชุดเสื้อผ้าของภรรยาที่เป็นชุดออกงานตามแบบสตรีมุสลิมทั่วไป นอกจากนั้นยังมี

หนังสือความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและคัมภีร์อัล-กุรฺอาน เรียงวางในชั้นหนังสืออย่างเห็นได้ชัดและ

สะดวกต่อการหยิบมาอ่าน เมื่อผู้วิจัยเร่ิมสนทนาเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม  ตอฮา ได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  “หลังจากผมเรียนจบก็สอบบรรจุเป็นครูสังกัดโรงเรียนกทม.ได้ 

ตอนแรกที่บรรจุที่โรงเรียนแห่งนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองอาจต้องเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่โรงเรียนนี้เป็น

โรงเรียนสุเหร่า ส่วนผมน่ะพุทธ นักเรียนกว่า 90 เปอร์เซนต์นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนครูในโรงเรียนที่

นับถือศาสนาอิสลามก็มีหลายคน โรงเรียนนี้ก็อยู่ในชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็ง ในช่วง 2 ปีแรกที่ท างานก็

รู้สึกอึดอัดเหมือนกัน จนกระทั่งมีครูผู้หญิงคนหนึ่งมาบรรจุใหม่เกิดประทับใจ เลยไม่อยากย้ายไปไหน

แล้ว คร้ังแรกเจอกันก็ไม่ทราบว่าเค้าเป็นมุสลิม บังเอิญวันนึงเห็นเค้าทักทายกับครูผู้หญิงท่านนึงใน

โรงเรียนด้วยธรรมเนียมแบบมุสลิม” 
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ผู้วิจัย  :  เมื่อทราบว่าผู้หญิงคนที่เราสนใจเป็นมุสลิม แล้วรู้สึกอย่างไรครับ 

ตอฮา  :  ทีแรกก็ยังไม่คิดไรครับ คิดแค่ว่าไม่เป็นไรมั้งศาสนาไหนๆก็เหมือนกัน แต่ก็  

               เคยคิดนะครับว่าเราน่าจะเกิดมาป็นมุสลิมนะ จะได้จีบซะเลย 

ผู้วิจัย  :  แล้วอาจารย์ไม่คิดเขา้ข้างตัวเองบ้างเหรอว่า ท าไมนะเขาไม่นับถือพุทธแบบเรา 

ตอฮา  :  ไม่นะ ไม่รู้เหมือนกันท าไมไม่คิดแบบนั้น คิดแต่เพียงว่าถ้าเราชอบเขาเราต้อง    

               ชอบแบบที่เขาเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้เป็น จากนั้นก็เร่ิมสนใจเกี่ยวกับ   

               ศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น จากแต่ก่อนไม่เคยคิดที่จะสนใจเลย ก็ซื้อหนังสือ  

              เกี่ยวกับอิสลามมาอ่านเลย ไปซื้อที่ร้านขายหนังสืออิสลามที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนนี่

แหล่ะครับ เห็นหน้าปกเขียนว่าคู่มืออิสลาม ก็หยิบมาแล้วไปจ่ายตังส์เลย ข้างในก็

ไม่เปิดดูก่อน พอมาถึงห้องพักเปิดอ่านทีนี้แย่เลย มีทั้งภาษาไทยภาษาอิสลามผสม

กันอ่านไปก็ไม่เข้าใจ ภาษาอิสลามก็อ่านไม่เป็น  (ว่า แล้วตอฮา ก็เอ้ือมมือไปหยิบ

หนังสือเล่มนั้นมาให้ผู้วิจัยดู) 

ผู้วิจัย  :  แล้วอาจารย์ท าอย่างไรกับหนังสือเล่มที่ซื้อมา ครับ 

ตอฮา  :  (ข า...) ผมก็ใช้หนังสือเป็นสื่อรักเลยครับ เอาไปถามเขาเลยว่าผมสนใจเกี่ยวกับ

ศาสนาอิสลามแต่หนังสือเล่มนี้มันยากไป พอมีหนังสืออ่ืนให้ยืมอ่านบ้างมั๊ยครับ 

เขายิ้มให้แล้วถามกลับมาว่าสนใจจริงเหรอไว้จะหามาให้นะ แล้วก็ขอตัวไปเข้า

สอนหนังสือ หลังจากนั้นเราก็เร่ิมมีโอกาสคุยกันมากขึ้น 

ผู้วิจัย  :  นอกจากอ่านหนังสือแล้วอาจารย์เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามหรือวิถีชีวิตมุสลิม

อย่างไร ครับ 

ตอฮา  :  หลังจากที่เราสองคนตัดสินใจคบหากันแล้ว เขาก็แนะน าให้ผมไปสมัครเรียนที่

มูลนิธิสันติชน แต่โชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านพักครูอยู่ใกล้สุเหร่า (มัสยิด) ผมเลยได้

ซึมซับวิถีชีวิตแบบมุสลิมไปโดยไม่รู้ตัว อะไรที่สงสัยก็สอบถามจากเพื่อนครูทั้ง

ผู้ชายและผู้หญิงในโรงเรียนที่เป็นมุสลิม บางครั้งก็แกล้งตั้งค าถามที่เราสงสัยกับ

นักเรียนที่เราสอนบ้าง บางคร้ังผู้ปกครองนักเรียนที่เรารู้จักคุ้นเคยก็จะแนะน าเรา

บ้าง เราสงสัยก็ถามเขาบ้าง 

ผู้วิจัย  :  เมื่ออาจารย์เข้ารับอิสลามแล้ว อาจารย์แสดงให้ผู้อ่ืนที่ยังไม่รู้ว่า เราเป็นมุสลิม 

            ทราบได้อย่างไรบ้างครับ 
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ตอฮา  :  ครับ ก็อย่างเช่นกล่าวค าให้สลามกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เราสอนอยู่ ซึ่งก่อน

หน้านั้นผมเคยแต่ยกมือสวัสดี ผู้ปกครองคนนั้นแปลกใจ ถามผมว่า “อ้าวท าไม

วันน้ีครูให้สลามผมล่ะ” ผมตอบว่าผมรับอิสลามแล้วเพิ่งนิกะฮฺ (แต่งงาน) เมื่อ

เดือนที่แล้วครับ ผมสังเกตเห็นผู้ปกครองนักเรียนคนนั้นยินดีกับผมมาก ทุกวันนี้ก็

ยังเจอผู้ปกครองคนนั้นอยู่ เขาก็เป็นคนนึงที่ให้ค าแนะน าต่างๆเกี่ยวกับศาสนา

อิสลามให้กับผม นอกจากนี้เวลาไปประชุมสัมมนาที่ไหนผมก็จะบอกกับ

เจ้าหน้าที่ที่จัดเลี้ยงเลยว่าผมนับถืออิสลาม เวลาอยู่ห้องพักจากเดิมที่เคยนุ่งกางเกง

ขาสั้นบ้าง ขาสามส่วนบ้างก็เปลี่ยนมานุ่งโสร่งครับ ซึ่งแต่ก่อนก็แปลกใจครับว่า

ท าไมผู้ชายมุสลิมเวลาอยู่บ้านชอบนุ่งโสร่งพอมาเป็นมุสลิมก็ 

เข้าใจครับว่า วันนึงต้องละหมาด 5 เวลา การนุ่งโสร่งอยู่บ้านจึงเหมาะสมที่สุดเมื่อ

ถึงเวลาต้องละหมาด 

  

มุอัลลัฟให้ความสนใจในศาสนาอิสลามเมื่อมีความมั่นใจว่าตนเองต้องการใช้ชีวิตคู่กับ

ผู้หญิงที่เป็นมุสลิมจึงเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยการซื้อหนังสือมาอ่าน สอบถามสิ่งที่สงสัย

จากคนใกล้ชิด รวมถึงการศึกษาเรียนรู้จากสถาบันสอนศาสนา และการสังเกตพฤติกรรมความป็นอยู่

ของชาวมุสลิมในชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการกล่าวค าทักทาย

ตามแบบอิสลาม (การกล่าวสลาม พร้อมสัมผัสมือ) อย่างเปิดเผย แต่งกายอยู่บ้านตามแบบผู้ชายมุสลิม

ทั่วไปคือการนุ่งโสร่ง มีการเปิดเผยตนเองว่าเป็นมุสลิมเมื่อต้องทานอาหารในโอกาสต่างๆ ที่มีการจัด

เลี้ยงแล้วผู้จัดงานไม่ทราบว่าตนเองเป็นมุสลิม 

 

ฮาวา (สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2553) เป็นผู้หนึงที่เรียนรู้อัตลักษณ์การแต่งกายแบบมุสลิม

จากคนใกล้ชิดในครอบครัว และแต่งกายอยู่บ้านแบบมุสลิมผู้หญิงทั่วไปคือนุ่งผ้าถุงที่มุสลิมเรียกกันว่า

ผ้าปาเต๊ะ แต่ไม่ได้คลุมฮิญาบ ฮาวากล่าวแก่ผู้วิจัยว่า   “เวลาอยู่ในบ้านหรือออกไปไหนที่ไม่เป็น

ทางการก็ไม่ค่อยได้คลุมฮิญาบ ถ้าต้องไปไหนไกลๆเช่นไปงานบุญงานเลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานของ

มุสลิมหรือไม่ก็จะคลุมฮิญาบทุกคร้ังเพื่อจะได้ให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเราเป็นมุสลิม แต่เวลาไปเที่ยวพักผ่อน

ต่างจังหวัดก็จะแต่งกายทั่วๆไป ไม่ได้คลุมฮิญาบหรอก เพราะไปกันเองในครอบครัว ไม่ต้องไปพบปะ

หรือสังสรรค์กับใคร คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ส่วนมากก็จะทราบว่าเราเป็นมุสลิมเพราะอยู่ที่ชุนชนนี้จน

เป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชนไปแล้ว เวลาพบเจอคนที่รู้จักที่อายุน้อยกว่าเราก็จะเรียกเราว่า นิวาบ้าง นิ
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ฮาวาบ้าง แค่ชื่อเรียกก็บ่งบอกให้คนที่ไม่รู้จักเราพอจะคาดเดาได้ว่าเราเป็นมุสลิม เวลาไปไหนมาไหน

ในชุมชนเจอกันก็กล่าวสลามให้แก่กัน เพื่อนร่วมงานที่เป็นมุสลิมพอรู้ว่าเราแต่งงานและมาเข้ารับ

อิสลามแล้ว ก็มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และพูดคุยในเร่ืองศาสนาด้วยกันมากขึ้น การคลุมฮิญาบก็

เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานนี่แหล่ะ ตอนแรกๆ กว่าจะคลุมได้ใช้เวลานานเหมือนกัน คลุมออกมาก็ดูไม่

สวย แต่เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวเสร็จแล้ว และก็สวยด้วย เพื่อนๆ ยังชมเลย”  

 

ผู้วิจัย  :  นิวา เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ฮาวา  :  ถ้าเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว แฟนก็จะเป็นผู้คอยสอนคอยแนะน า  

บางคร้ังก็สอบถามจากเพื่อนในที่ท างานบ้าง มีเวลาว่างก็ไปฟังการเรียนการ 

สอนที่สันติชนบ้าง ถามจากมะของแฟนบ้าง คนรู้จักคุ้นเคยในชุมชนบ้าง พูด 

ง่ายๆ คือเจอใครพอถามได้ก็ถามหมด เพราะตัวเองเป็นคนชอบถาม 

ผู้วิจัย  :  นอกจากสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเราเป็นมุสลิมด้วยการแต่งกาย หรือจากชื่อของเรา 

 แล้ว นิวา สื่อสารด้วยวิธีอ่ืนอีกหรือไม่อย่างไร 

ฮาวา  :  ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิง แค่การแต่งกายอย่างเดียวก็บ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วนะ  วิธี

อ่ืนๆ นอกจากนั้นก็สังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของคนในครอบครัวบ้าง

จากคนในชุมชนบ้าง หรือถ้าวันไหนไม่ได้คลุมฮิญาบ หรือต้องไปร่วมกิจกรรมกับ

บุคคลอ่ืนที่ไม่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมและต้องมีการทานอาหารร่วมกัน เราก็จะบอกเขา

ไปเลยว่าเราทานอะไรได้ไม่ได้เพราะอะไร บอกเขาไปเลยว่าเราเป็นมุสลิม 

   

มุอัลลัฟเรียนรู้ความเป็นมุสลิมด้วยตนเองจากการสอบถามพูดคุยกับทุกคนที่ รู้จัก 

แสดงออกด้วยการทักทาย การแต่งกาย และชื่อมุสลิมของตนเอง และจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ปฏิบัติของบุคคลในครอบครัว จากเพื่อนร่วมงาน และจากมุสลิมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เมื่อต้องไป

ร่วมในกิจกรรมที่ไม่มีใครรู้ว่าตนเองเป็นมุสลิม มุสลิมจะแสดงออกโดยการเปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืน

รับทราบโดยตรง มุอัลลัฟมีความตระหนักถึงความเป็นมุสลิมของตนเอง บ้านพักของมุอัลลัฟอยู่ใกล้

มัสยิด ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม การเรียนรู้จากการสังเกตและจากการสอบถามพูดคุยกันของคน

ในครอบครัวและชุมชนจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้มุอัลลัฟเกิดเรียนรู้เพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ได้โดยง่าย นอกจากนั้นก็ไปเรียนรู้จากสถาบันสอนศาสนาบ้างตามเวลาและโอกาส 
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ยาซีน (สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2552)  เป็นผู้หนึ่งที่กล่าวสลามทักทายกับผู้วิจัยทันทีเมื่อ

ผู้วิจัยไปพบเพื่อขอสัมภาษณ์ บ้านพักอาศัยของยาซีนเป็นหมู่บ้านจัดสรร สิ่งที่ แสดงออกให้เห็นถึง    

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ผู้วิจัยสังเกตได้เมื่อเข้าไปในบ้านคือ หมวกผ้าสีขาว (หมวกกาปีเยาะ) ที่

ผู้ชายมุสลิมสวมใส่เวลาไปละหมาดหรือร่วมพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนั้นก็พบว่ากระจกหน้า

รถยนตร์ของยาซีนที่จอดอยู่ในบริเวณบ้านมีสติกเกอร์เป็นชื่อ อัลลอฮฺ(ซบ.) และชื่อศาสดา (นบี)มุฮัม

มัด     (ศ็อลฯ) ติดอยู่  ยาซีนเล่าให้ผู้วิจัยฟังเกี่ยวกับตัวเองว่า  “ ผมรู้จักกับแฟนโดยการแนะน าจาก

เพื่อนผู้หญิงคนนึงตอนเรียนมหาวิทยาลัย เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมและได้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย

เดียวกันแต่อยู่คนละคณะ  เพื่อนผมได้รู้จักกับแฟนผมตอนไปรับน้องใหม่ของคณะ ตอนที่รู้จักกันกับ

แฟนผมก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาเป็นมุสลิม เพราะเขาไม่ได้แต่งตัวแบบนักศึกษามุสลิมคนอ่ืนๆ ที่มีผ้า

คลุมผม เพื่อนผมก็ไม่บอกผมว่าเขาเป็นมุสลิม คร้ังแรกที่ได้รู้จักกันตอนที่เพื่อนแนะน าเขาพูดแบบ

เปิดเผยดูจะติดขี้เล่น ว่า ดีจ้า จะจีบเราเหรอ เราเป็นอิสลามนะ ผมเลยตอบกลับไปว่าท าไมครับ เป็น

อิสลามแล้วห้ามจีบเหรอ เขาก็ยิ้ม” 

 

ผู้วิจัย  :  ตอนที่แฟนคุณบอกคุณว่าเธอนับถืออิสลาม คุณรู้สึกอย่างไร 

ยาซีน  :  ตอนนั้นผมไม่คิดอะไร ช่วง 2 ปีแรกที่คบกันผมก็เร่ิมศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองราว

ของศานาอิสลามบ้าง โดยหาหนังสือจากห้องสมุดมาอ่าน สอบถามจากเพื่อนที่นับ

ถือศาสนาอิสลามบ้างแต่ยังไม่สนใจจริงจังมากนัก ผมบอกกับแฟนผมว่าผมจะ

เปลี่ยมมารับอิสลาม ตอนเรียนปีสุดท้าย ตอนนั้นแฟนผมก็ถามว่าแน่ใจแล้วเหรอที่

จะเป็นมุสลิม ผมเลยถามกลับว่าแล้วคุณไม่มั่นใจตัวผมเหรอ  

ผู้วิจัย  :  ในระหว่างที่คบกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายทราบมั๊ยครับ 

ยาซีน  :  อ๋อ... ทางผมทราบครับพ่อแม่ผมไม่ว่าอะไรท่านบอก โตแล้วตัดสินใจเองได้เร่ือง

แบบนี้อยู่ที่ตัวเอง แต่ทางฝ่ายแฟนผมพ่อของเขาเป็นคนเคร่งศาสนาครับดูเหมือน

จะไม่ค่อยพอใจ แต่ก็ไม่ถึงกับห้าม  

ผู้วิจัย  :  แล้วคุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ยาซีน  :  ก็จากแฟนผมเลยครับมีอะไรสงสัยก็ถามเขา เขาก็อธิบายให้ฟัง บางครั้งก็หา 

หนังสือมาให้อ่าน แล้วก็พาผมไปสมัครเรียนที่สถาบันสันติชนแถวถนน

รามค าแหง หลังจากแต่งงานกันแล้วพ่อตาผมนั่นแหล่ะครับที่เป็นผู้คอยชี้แนะ 

ในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธาและหลัการปฏิบัติตามข้อห้าม  
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ข้อบังคับของศาสนาอิสลาม 

ผู้วิจัย  :  หลังจากที่คุณเข้ารับอิสลามแล้วคุณท าให้ผู้อื่นที่ยังไม่ทราบว่าคุณเปลี่ยน 

 มานับถือศาสนาอิสลาม อย่างไร 

ยาซีน :  ส่วนมากคนที่รู้จักผมก็จะทราบครับว่าผมเป็นมุสลิม แต่ถ้าผมไปในกลุ่มที่ไม่รู้จัก

ผม ถ้าไม่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือวิถีชีวิตผมก็

ปฏิบัติตนปกติเหมือนคนทั่วไป เวลาไปบ้านลูกค้าที่ซื้อประกันกับผมถ้าเป็นมุสลิม

เราก็ทักทายให้สลามแบบชาวมุสลิมทั่วไป บางครั้งไปบ้านลูกค้าที่เป็นพุทธคุยกัน

นานลูกค้าเลี้ยงของว่างเป็นพวกขนมปังใส้หมูหยองหรือของว่างอื่นที่ผมดูแล้วว่า

ไม่น่าจะทานได้ ผมก็จะบอกลูกค้าไปเลยครับว่าผมนับถือศาสนาอิสลาม หรือใน

บางคร้ังผมก็จะถามก่อนว่าใส้หมูหรือเปล่าหรือบางคร้ังก็ถามว่ามีหมูหรือเปล่า

อะไรท านองนี้ ลูกค้าก็จะขอโทษที่เขาไม่ทราบว่าเราเป็นมุสลิม 

 

มุอัลลัฟไม่เคยสนใจศาสนาอิสลามมาก่อน เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมจากบุคคลใกล้ชิดด้วยความเป็นเพื่อนและพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรัก เรียนรู้จาก

การอ่านหนังสือและจากการเข้ารับการศึกษาในสถาบันสอนศาสนา โดยสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมผ่านสิ่งของเคร่ืองใช้ รวมถึงการเปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืนทราบ แรงจูงใจที่ท าให้มุอัลลัฟต้องการ

เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้ทราบนั้น ยาซีนกล่าวว่า  “สิ่งเดียวที่จูงใจผมคือภรรยาผม

เอง คร้ังแรกที่ได้พบกัน ที่บอกว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วผมจะจีบเขาหรือเปล่านั่นแหล่ะครับเร่ิมเป็น

แรงจูงใจให้ผมสนใจในตัวเขาผมและศาสนาอิสลามที่เขานับถือ” 

 

อัสมะห์ (สัมภาษณ์ 25 ธันวาคม 2552) เป็นผู้หนึ่งที่เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  “ตอนแรกที่ได้รู้จัก

กับแฟนก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นมุสลิม และไม่เคยสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมมาก่อน เพื่อนแนะน าให้

รู้จักกันในงานแต่งงานของเพื่อนคนนึง หลังจากนั้นก็ได้ติดต่อและคบกันไปดูหนังกันบ้าง รู้ว่าเขาเป็น

มุสลิมก็ตอนที่ดูหนังด้วยกันคร้ังแรก เพราะว่าพอดูหนังจบแล้วจะหาอะไรกินกันนั่นแหล่ะ เราบอกว่า

ไปกินข้าวขาหมูกัน เขาบอกว่าไปสิแต่ เขากินไม่ได้นะเพราะเป็นมุสลิม เราจึงต้องไปหาร้านอาหาร

มุสลิมเพื่อทานอาหารด้วยกัน เป็นคร้ังแรกนะที่เข้าร้านอาหารมุสลิม ข้าวหมกไก่ก็อร่อยดีนะ เดี๋ยวนี้

แทบจะเป็นของโปรดเลย หลังจากนั้นก็เร่ิมสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับเร่ืองของมุสลิมกับเพื่อนที่เป็น

มุสลิมมากขึ้น ” 
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ผู้วิจัย      :  หลังจากวันนั้นแล้วยังคิดที่จะคบหากันต่อไปอย่างไร 

อัสมะห์  :  ก็ กลับมาคิดที่บ้านนะเค้าไม่น่าเป็นมุสลิมเลย แต่ก็ลองตัดสินใจคบกันดู 

 เพราะเขาดูให้เกียรติเราดีกว่าแฟนคนก่อน (ข า…คือว่าเคยมีแฟนมาแล้ว) 

    ผู้วิจัย      :  คุณเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับมุสลิมอย่างไร 

    อัสมะห์  :  แฟนหนูน่ันแหล่ะเป็นคนแนะน าในเร่ืองต่างๆ เพราะครอบครัวเขาเคร่ง 

                      มาก  

    ผู้วิจยั      :  คุณสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้อย่างไรว่าคุณเป็นมุสลิม 

    อัสมะห์  :  ที่เห็นชัดเลยก็จากการแต่งกายนี่แหล่ะ แต่ก่อนเราแต่งกายแบบผู้หญิง 

              ทั่วไปตามวัยนุ่งขาสั้นบ้าง ใส่สายเด่ียวบ้าง พอเปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนวิถี 

              ชีวิตใหม่  เลย เร่ิมใส่ชุดและคลุมผมแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไป การแต่งกาย  

              แบบผู้หญิงมุสลิมส าคัญนะเพราะเมื่อผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักเราได้เห็นเราก็จะ  

              ทราบได้ทันที่ว่า เราเป็นมุสลิม เค้าก็จะได้ปฏิบัติกับเราได้อย่างเหมาะสม 

              กับความเป็นมุสลิมของเรา  เพราะคนทั่วไปก็จะรู้ถึงวิถีชีวิตในระดับหนึ่ง

ของมุสลิมเช่น เร่ืองอาหารว่าชนิดไหนมุสลิมทานหรือไม่ทานพิธีกรรมหรือ

กิจกรรมทางสังคมที่มุสลิมร่วมได้หรือไม่ได้ 

 

ซอบีรซ์ (สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2552)  เป็นผู้หนึ่งที่ไม่เคยสนใจในศาสนาอิสลามมาก่อน 

ได้รู้จักกับแฟนด้วยการที่มาเป็นลูกค้าซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์ ได้เล่าให้ฟังว่า “ขณะที่ก าลังคุยเร่ืองราคา

กันอยู่นั้น บังเอิญมีญาติผู้ใหญ่ที่แฟนผม (ตอนนั้นยังไม่ใช่แฟนสิ...ข า) รู้จักผ่านมาเห็นเขาทักทายกัน

ด้วยภาษาอิสลามแล้วสัมผัสมือกันก็รู้สึกแปลกดี เพราะไม่เหมือนคนพุทธที่กล่าวสวัสดีกันบางคร้ังยก

มือไหว้บ้างไม่ยกมือบ้างแล้วแต่อารมณ์ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร แฟนผมมาเป็นลูกค้าประจ าที่

ร้านเพราะคุยถูอคอกับน้องสาวผม บ่อยคร้ังเข้าผมก็เร่ิมทักทายเอง เร่ิมคุยกันมากขึ้น ยังคิดในใจเลยว่า

เขาไม่น่าเป็นอิสลามเลย เป็นลูกค้ากันอยู่สักระยะนึง ประมาณปีนึงมั้ง ผมก็ถามเขาว่าเป็นอิสลาม

ยากมั๊ย ต้องท าอย่างไรบ้าง จากนั้นเราก็ได้คุยกันบ่อยขึ้นแล้วก็ตัดสินใจคบกัน แล้วผมเร่ิมสนใจ

วัฒนธรรมของมุสลิมมากขึ้น” 
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ผู้วิจัย      :  หลังจากที่ตัดสินใจคบกันแล้ว คุณเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามและอัตลักษณ์ความ  

                  เป็นมุสลิมอย่างไร 

ซอบีรซ์  :  พอผมตัดสินใจที่จะคบหากัน ผมก็หาที่เรียนก็ไปเรียนไม่กี่คร้ังครับเนื่องจาก

ต้องขายของ เรียนเพราะไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามนอกจาก ห้ามไหว้พระ 

ห้ามกินหมู  และอีกอย่างคืออยากรู้ว่าถ้าต้องแต่งงานกับอิสลามแล้วผมต้องท า

ยังไงบ้าง นอกเหนือจากนั้นก็สังเกตจากคนรู้จักที่เป็นมุสลิมบ้างว่าในแต่ละวันมี

การใช้ชีวิตอย่างไรเราจะท าได้มั๊ย สอบถามกับแฟนผมบ้างและญาติใน

ครอบครัวแฟนผม แต่ ก็ไม่ได้สื่อสารอะไรมากนัก เพราะอยู่กันร้านก็ใช้ชีวิต

เหมือนปกติ แต่ถ้ามีลูกค้าผู้หญิงที่คลุมผ้าคลุมศีรษะผ่านมาผมก็จะกล่าวว่า     

อัสสลามมุอะลัยกุ้ม เป็นการทักทายและเรียกลูกค้า ซึ่งเปน็สิ่งดีมากท าให้ได้

ลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่วนลูกค้าผู้ชายไม่ค่อยมีอะไรบ่งบอกให้เห็นว่าเป็นมุสลิมหรือไม่

นอกจากคุยกันแล้วผมสังสัย ก็จะถามว่าเป็นมุสลิมหรือป่าวครับเนี่ยหน้าเหมือน

มุสลิมเลย ถามสุ่มๆไปงั้นๆ แหล่ะครับ เป็นการพูดคุยระหว่างเลือกซื้อของ ตก

ลงซื้อขายทั่วไป บางคร้ังพอทราบว่าเป็นมุสลิมก็จะคุยกันนานขึ้นหน่อย ผมก็จะ

บอกลูกค้าไปว่าผมเป็นมุอัลลัฟเลยครับ  

ผู้วิจัย      :  การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมส าคัญต่อคุณอย่างไร 

ซอบีรซ์  :  ส าคัญนะ เช่นการกล่าวค าทักทายด้วยการกล่าวสลาม ผมก็ใช้วิธีท่องจ าเอา 

แรกแรกก็กล่าวไม่ค่อยถูกหรอก ออกเสียงก็ผิด เดี๋ยวนี้กล่าวได้ชัดขึ้น การกล่าว

สลามทักทายลกุค้าท าให้เราได้ลูกค้ามากขึ้น เพราะปกติเวลาขายของเราก็

แต่งตัวปกติไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิม พอมีลูกค้าที่เป็นมุสลิมผ่านมา

เรากล่าวสลามทักทายก็ท าใหไ้ด้พูดคุยกัน ท าให้ขายของได้ด้วย การกล่าว

สลามเป็นสิ่งนึงที่บ่งบอกความเป็นมุสลิมได้อย่างชัดเจนเพราะถ้าเป็นคน

ศาสนาอ่ืนที่เป็นคนไทยเขาก็จะไม่กล่าวสลามให้แก่กัน เพราะไม่ใช่วัฒนธรรม

ของเขา 

 

มุอัลลัฟไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวของมุสลิมมาก่อน เมื่อได้มาเจอและรู้จัก

คบหากับคนมุสลิมจึงเร่ิมสนใจที่จะเรียนรู้ความเป็นมุสลิมจากเพื่อนของตนเองที่เป็นมุสลิม เรียนรู้จาก

การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ที่มุสลิมประพฤติ ปฏิบัติ เช่นการเลือกรับประทานอาหาร การแต่งกาย 
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สังเกตการกล่าวทักทายกันของชาวมุสลิม มุอัลลัฟเร่ิมที่จะเรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเอง เนื่องจากตระหนักว่าถ้าตนเองจะต้องมาเข้ารับอิสลามแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในฐานะเป็นมุสลิมคนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน นอกจากนี้ก็เรี ยนรู้

ด้วยการสอบถามพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดที่เป็นมุสลิมและจากมุสลิมที่ตนเองคบหาอยู่ด้วย มุอัลลัฟ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการแต่งกาย การกล่าวค าทักทาย รวมถึงการศึกษาเรียนรู้จาก

สถาบันสอนศาสนา 

 

สุบัยดะห์ (สัมภาษณ์ 24 กุมภาพันธ์ 2553) ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่าเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมโดยมีสามีเป็นคนแนะน า เรียนรู้และสังเกตจากบุคคลในครอบครัวและชุมชน สุบัยดะห์เปิดร้าน

ขายอาหารตามสั่งที่ตลาดลาดกระบัง สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เห็นจากการแต่งกายและจาก

สัญลักษณ์ที่เป็นสติกเกอร์พระนามของอัลลอฮฺ(ซบ.) และชื่อของท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ติด

อยู่ที่กระจกตู้ขายอาหาร ในขณะที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์อยู่มุ อัลลัฟเกิดอาการจามและกล่าวค าว่า          

“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ”  ซึ่ง เป็นค าที่มุสลิมสั่งสอนกันมาเมื่อเกิดอาการจามหรือไอให้กล่าวค าว่ า            

“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” เนื่องจากมุสลิมมีค าสอนว่าขณะที่เราจามหรือไอหัวใจจะหยุดเต้นหรือหยุดการ

ท างานชั่วขณะ    ดังนั้นการกล่าว“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” จึงเป็นการ ซุโกรฺ (ขอบคุณ) ต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) เตือน

ให้เราร าลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ(ซบ.) ที่ให้เรากลับมามีชีวิตอีกคร้ังหนึ่ง การกล่าวค าอุทานที่เป็น

พระนามของอัลลอฮ(ฺซบ.) เป็นการสื่อสารถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างหนึ่ง  

 

ผู้วิจัย        :  การเรียนรูอั้ตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีส าคัญกับ นิดะห์ อย่างไร 

สุบัยดะห์  :  ก็คิดว่าส าคัญนะเพราะจะท าให้คนอ่ืนรู้ว่าเราเป็นมุสลิม เรานับถือศาสนา    

                    อิสลามยังงัยล่ะ 

ผู้วิจัย        :  นอกจากนิ เรียนรู้จากสามี และคนในครอบครัวแล้ว นิ เรียนจากใคร  

                    หรือด้วยวิธีอ่ืนอีกหรือไม่ 

สุบัยดะห์  :  ก็เคยไปเรียนรู้ที่มัสยิดบ้างนะ หรือไม่ก็เปิดวิทยุฟังบ้าง เช่นเร่ืองเกี่ยวกับ  

 การละหมาด การถือบวช เร่ืองละหมาดบังเขาก็พยายามสอนเรา 
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มุอัลลัฟเรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเพื่อบอกให้ผู้อ่ืนรู้ว่า

ตนเองเป็นมุสลิม การเรียนรู้จากสามีเป็นการเรียนรู้จากบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าใจมุอัลลัฟมากที่สุด 

นอกจากนี้มุอัลลัฟได้เรียนรู้จากผู้รู้หรือผู้น าศาสนาที่มัสยิด และเรียนรู้จากสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่อวิทยุ  

 

สุลัยมาน (สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2552) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้แรงจูงใจในการเรียนรู้ความ

เป็นมุสลิมจากภรรยา เร่ิมจากความเป็นสถาปนิกของตนเองที่ได้มีโอกาสไปเสนองานที่บ้านลูกค้าซึ่ง

นับถือศาสนาพุทธ ในวันที่ไปเสนองานนั้นภรรยาผมซึ่งเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของบ้านอยู่ด้วยในวัน

นั้น เธอแต่งกายแบบมุสลิมมีผ้าคลุมศีรษะ ดูท่าทางเรียบร้อยรู้สึกประทับใจ ก็ทักทายกันตามธรรมดา

ทั่วไปแบบคนที่รู้จักกันคร้ังแรก หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันมากขึ้น ท าให้ผมยิ่งสนใจในความ

เป็นผู้หญิงมุสลิมที่แตกต่างจากผู้หญิงอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ผมรู้จักมากขึ้น พอดีว่าผมมีเพื่อนสนิทที่เป็น

อิสลามผมเลยสอบถามจากเพื่อนบ้างว่าถ้าผมชอบผู้หญิงมุสลิมและอยากแต่งงานด้วยต้องท าอย่างไร

บ้างเพราะครอบครัวผมเป็นคนจีน จึงได้ค าตอบว่า สิ่งแรกคือต้องเข้ารับอิสลามก่อนด้วยการศึกษา

เกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีศรัทธาก่อน  

 

ผู้วิจัย        :  คุณเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างไร  

สุลัยมาน  :  ด้วยการพูดคุยสอบถามจากเพื่อนบ้างและจากภรรยาผมเอง จากนั้นก็หาซื้อ

หนังสือมาอ่านเพิ่มเติม สงสัยก็ถามเพื่อนบ้านบ้าง เพื่อนก็แนะน าให้ไปหาที่

เรียนส าหรับผู้สนใจอิสลามซึ่งมีสอนหลายแห่ง และก็แนะน าให้ผมไปที่

สันติชน แต่ก่อนหน้านั้นผมก็เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนใจอิสลามทาง

อินเทอร์เน็ต ก็ไปเจอเว็บไซด์สันติชนเหมือนกัน จึงไปสมัครเรียน เวลาเรา

เจอคนมุสลิมเราก็จะสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของเขา เช่นเวลาที่มุสลิมเจอกัน 

ทักทายกันอย่างไร ผู้ชายผู้หญิงทักกันแบบไหน ผู้อาวุโสกับผู้ที่อายุน้อยกว่า

ให้ความเคารพกันอย่างไร เช่นการกล่าวค าทักทายบางคนกล่าวยาว บางคน

กล่าวสั้นๆ ก็เข้าใจกันได้ 

ผู้วิจัย       :  คุณมาอยู่หมู่บ้านแบบนี้เพื่อนบ้างส่วนมากไม่ใช่มุสลิม คุณสื่อสารความเป็น

มุสลิมให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทราบอย่างไร 

สุลัยมาน  :  แรกๆ ที่มาอยู่ก็ไม่ค่อยมีใครทราบหรอกครับว่าครอบครัวผมเป็นมุสลิม มา

ทราบกันก็ตอนที่ผมท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งก็มีการเชิญอิหม่าม ญาติพี่น้อง
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และผู้ร่วมในพิธีอ่านดุอาวฺ (บทขอพร) นั่นแหล่ะครับถึงทราบกันเพราะมีการ

อ่านบทขอพร มีการแต่งกายของผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าเป็นมุสลิม 

ผู้วิจัย       :  คุณสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ อย่างไร 

สุลัยมาน  :  ก็ปกติทั่วไปครับ ถ้าคุยกันเร่ืองทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองศาสนา หรือสิ่งที่

เราต้องปฏิบัติตามศาสนา ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงตัวหรือบอกคนอ่ืนนี่ครับ 

แต่ถ้ามีการเชื้อเชิญให้ร่วมรับประทานอาหาร หรือร่วมในพิธีกรรมนั่นแหล่ะ

ครับผมถึงจะบอกว่าผมนับถืออิสลาม 

 

มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากคนใกล้ชิด จากการสอบถามเพื่อนที่เป็นมุสลิม 

การอ่านหนังสือเพิ่มเติมรวมถึงการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จากการสังเกตพฤติกรรมของมุสลิม

ทั่วไปที่มุอัลลัฟพบเจอ และการศึกษาเพิ่มเติมในสถาบันที่มีการสอนศาสนาให้กับผู้ที่เข้ารับอิสลาม

ใหม่ การสื่อสารความเป็นมุสลิมใช้วิธีการบอกกล่าวโดยตรงตามบทบาทหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน

ขณะนั้น จากการสัมภาษณ์ สุลัยมานพบว่าเวลาไปร่วมงานสังคมมุสลิมก็จะแต่งกายสากลทั่วไปแต่จะ

สวมหมวกแบบอิสลามด้วย พบเจอบุคคลที่รู้จักมาก่อนหรือไม่เคยรู้จัก ถ้าทราบว่าผู้นั้นเป็นมุสลิมก็จะ

กล่าวสลามทักทายพร้อมสัมผัสมือ  

 

ฟีซะห์ (สัมภาษณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2553) ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า “พบเจอกับสามีที่ร้านอาหาร

มุสลิมแถวสีลมเนื่องจากไปทานอาหารกับเพื่อน แล้วเพื่อนแนะน าให้รู้จักก็แอบชอบเขาเลยไม่รู้ว่าเขา

รู้ตัวหรือป่าว หลังจากนั้นก็แอบไปทานอาหารที่ร้านนั้นคนเดียวเพื่อแอบเจอเขางัย แล้วก็ได้เจอและคุย

กันแรกๆ เขาคิดว่าเราเป็นมุสลิม มารู้ว่าเราไม่ใช่ก็ตอนที่พอทานอาหารเสร็จเราแวะซื้อข้าวเหนียวหมู

ปิ้งนั่นแหล่ะ เขาร้องอ้าวไม่ใช่มุสลิมเหรอ” 

 

ผู้วิจัย    :  พอเขาทราบแล้ว คุณรู้สึกอย่างไร ยังติดต่อกันอยู่เหมือนเดิมมั๊ยครับ 

ฟีซะห์  :  ค่ะ ก็ยังคบกันอยู่เขาก็ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ มีแต่หนูน่ีแหล่ะค่ะ ที่พยายาม 

เรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามมากขึ้นจากเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันวันนั้น 

ผู้วิจัย    :  แล้วตัดสินใจอย่างไรที่จะเข้ารับอิสลาม 
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ฟีซะห์  :  เราคบกันอยู่ประมาณสามปี เขาถามเราว่าอยากเข้ารับอิสลามมั๊ย หนูตอบงัย  

     รู้ป่ะ หนูบอกเขาว่ารอให้ถามค าถามนี้ต้ังนานแล้วไม่รู้เหรอ ...ยิ้ม... 

ผู้วิจัย    :  แล้วคุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ฟีซะห์  :  แรกๆ ก็ถามจากเพื่อน พอเราคบกันก็ถามจากเขาบ้าง หลังจากแต่งงานกันก็ไป

อยู่กับครอบครัวเขา ได้ไปเรียนรู้กับครูสอนศาสนาบ้าง เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้

มัสยิด พอเข้ารับอิสลามก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไป

คือคลุมฮิญาบ  

    

จากข้อมูลการสัมภาษณ์มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างในเขตชุมชนเมืองดังกล่าวข้างต้นพบว่า

มุอัลลัฟมีพฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง แบ่งออก 4 ลักษณะ ประกอบด้วย  

     4.1.1  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  

การที่มุอัลลัฟเกิดความรู้สึกชอบพอกับชาวมุสลิมและคบหากันเป็นคนรัก จนถึงขั้น

ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกัน เป็นการปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด

เพื่อให้ตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน

หรือสังคมของคู่สมรส เป็นจุดเร่ิมต้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ดังที่ตอฮา เล่าถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และ

ความรู้สึกของตนเองให้ผู้วิจัยฟังว่า   

 

“คร้ังแรกที่เป็นครูในโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศานาอิสลามก็เร่ิมมีความรู้สึก

ส่วนตัวบ้างแล้วว่าคงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับวิถีชีวิตของนักเรียนและคน

ทั่วไปในชุมชนเนื่องจากตนเองต้องอยู่บ้านพักของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิมและเมื่อคบหากับ

แฟนซึ่งเป็นมุสลิมด้วยแล้วยิ่งต้องปรับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ

จากเขา” (ตอฮา, 2552) 

 

เช่นเดียวกับมุอัลลัฟชายท่านอื่นได้แก่ มุฮัมมัดอิมรอน ยูซุบ ยาซีน ซอบีรซ์ และสุลัยมาน ที่

เร่ิมปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อตนเองได้พบกับผู้หญิงมุสลิมและ

ให้ความสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษมากกว่าคนรู้จักปกติทั่วไป ด้วยเหตุผลคือต้องการที่จะแต่งงานกับคน

มุสลิม จึงต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับจากผู้หญิงมุสลิมคนนั้นและจาก
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ครอบครัวของเธอ การที่มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว เป็นการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจาก

อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ไม่มีการบังคับหรือขอร้องแต่ประการใดจากคนมุสลิม ความต้องการ

ได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟมีความต้องการมากที่สุดในช่วงแรกที่ได้ท าการรู้จักกับมุสลิม  

นอกจากนั้นแล้วมุอัลลัฟแสดงการปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้

ตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ต่อกัน ให้เกิดการยอมรับเป็นพฤติกรรมให้เห็นเช่น การเลือก

รับประทานอาหารมุสลิม เช่นอัสมะห์ มีอาหารจานโปรดชนิดใหม่คือ ข้าวหมกไก่  มุอัลลัฟศึกษาหา

ข้อมูลเกี่ยวกับมุสลิมจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือมุสลิมด้วยตนเอง การสอบถามในสิ่ง

ที่ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจจากคนรู้จักที่เป็นมุสลิม พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามุอัลลัฟเกิด

การเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ดังเช่น ซาร่า ฮาวา และ ฮา

บีบะห์ ปรับเปลี่ยนแนวคิดเร่ืองการแต่งกายจากเดิมหันมาแต่งกายแบบมุสลิม 

ฮาบีบะห์ เป็นมุอัลลัฟผู้หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนความคิดในเร่ืองการแต่งกายอย่างชัดเจน ด้วยการ

ที่เธอแต่งกายแบบสตรีมุสลิม คลุมฮิญาบอย่างสวยงามด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของเธอด้วยบุคลิกที่สุภาพของเธอ ใครที่พบเจอเธอคร้ังแรกคงจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าเธอเป็น

มุสลิม เธอให้สัมภาษณ์กับผู้วิจัยว่า   

 

“ผ้าคลุมฮิญาบเป็นส่วนส าคัญของชุดแต่งกายของเราไปแล้ว ทุกคร้ังที่ต้องออกนอกบ้าน

จะต้องคลุมฮิญาบเสมอ บางคร้ังการใช้ชีวิตปกติอยู่กับครอบครัวก็คลุมฮิญาบเหมือนกัน ก่อนที่จะเข้า

รับอิสลามก็มีความชอบในชุดแต่งกายของสตรีมุสลิมและไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้สวมใส่ด้วยความ

บริสุทธิ์ใจแบบนี้ หลังจากที่เป็นมุสลิมแล้วไม่เคยคิดที่จะกลับไปแต่งกายแบบเดิมเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่

ไม่ใช่มุสลิม” (ฮาบีบะห์, 2552) 

 

ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟพบว่า มุอัลลัฟทั้งชายและหญิงมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกัน แต่

ทุกคนมีอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเอง เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากมุสลิม การเรียนรู้อัต

ลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเป็นการยอมรับตนเองและยินดีหรือพึงพอใจกับอารมณ์และแนวคิด

ของตนเอง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับมุอัลลัฟมาจากการที่มุอัลลัฟมีทัศนคติที่ดี

ต่อการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ซึ่งเป็นเร่ืองของอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกของมุอัลลัฟที่มีต่อ

ข้อมูลและการเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ตนเองได้รับและแสดงออกมาเป็น

พฤติกรรม การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเกิดจากความสนใจของตนเอง เกิดจาก
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ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง การปรับ เปลี่ยนทางด้านอารมณ์และ

ความรู้สึกนึกคิดเป็นผลจากประสบการณ์การเรียนรู้และแรงผลักดันภายในจิตใจของมุอัลลัฟเอง ส่งผล

ต่อพฤติกรรมที่มุอัลลัฟแสดงออกมา  

     4.1.2  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติ 

พฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของมุอัลลัฟเกิดจากการที่มุอัลลัฟมีความเชื่อ

และให้การยอมรับในข้อเสนอที่ได้รับจากมุสลิม  เป็นความรู้สึก ความคิดที่มุอัลลัฟยอมรับใน

ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปที่เป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม การ

เรียนรู้และตัดสินใจเชื่อถือปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติสิ่งใดๆ ก็ตามโดยที่เคยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของ

มุอัลลัฟก่อนที่มุอัลลัฟจะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ก าหนดความรู้สึกของ

มุอัลลัฟที่มีต่ออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นด้วย เป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์

เป็นส่วนประกอบพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตนเองก่อให้เกิด

พฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้น เช่นที่ ซาร่า และสุบัยดะห์ เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า 

 

“หนูเกิดและโตมากับครอบครัวที่ค่อนข้างเคร่งครัดในพุทธศาสนา ครอบครัวปลูกฝังให้

หนูปฏิบัติตามประเพณีที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันต่อๆมา ให้สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวัด ท าทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่บรรพบุรุษให้ไว้ ไม่เคยมีความคิดที่จะเสาะหาหรือท าความรู้จักและเข้าใจศาสนาอ่ืน ไม่เคยคิดแม้แต่

จะถามตัวเองว่าสิ่งที่เชื่อถือ ผิดถูกแค่ไหนอย่างไร ที่ผ่านมาไม่เคยนึกถึงเร่ืองการขอพรจากพระเจ้าองค์

เดียว หรือเชื่อในความเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่เราไม่ต้องพึ่งตัวกลาง  หนูเองไม่เคยคิดถึงเร่ืองนี้เลย 

เพราะมันเป็นความเคยชินจากการปลูกฝังเร่ืองศาสนามาตั้งแต่เด็กๆ ในความรู้สึกของหนู อิสลามก็

ไม่ได้มีดีอะไรแตกต่างจากศาสนาพุทธจะต่างกันก็เพียงการไม่ทานเนื้อหมูเท่านั้นมั้ง  ไม่เห็นว่าจะ

ดีเด่นกว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอ่ืนเลย จนกระทั่งมาพบกับแฟนที่เป็นมุสลิมจึงเร่ิมรู้จัก

ศาสนาและความเป็นมุสลิมของผู้นับถือศาสนาอิสลามมากขึ้น เห็นชัดถึงความแตกต่างของศาสนา

อิสลามกับศาสนาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นความศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.)พระผู้เป็นเจ้าองค์

เดียวของศาสนาอิสลาม” (ซาร่า, 2553) 

 

“เวลาที่เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด ประมาณว่าทุกคนต้องการเจอเรา เหมือนเรา เป็นคน

แปลกเป็นคนใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้ว เราก็ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง จะแตกต่างก็เพียงแค่ความศรัทธา

ต่อพระเจ้าที่ออกมาจากตัวเรา  เวลาที่ละหมาด ทุกคน อยากรู้มากว่าเราท าอะไรอยู่ แต่ก็เกรงใจที่จะถาม
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เราตรงๆ หลังจากที่ละหมาดเสร็จ ก็มีการถามว่า นั่นเป็นการไหว้พระของมุสลิมเหรอ ก็ตอบพวกเขา

ไปโดยทันทีว่าใช่” (สุบัยดะห์, 2553) 

 

หลังจากที่มุอัลลัฟเข้ารับอิสลาม บางคนก็สองจิตสองใจว่า ควรไปเยี่ยมครอบครัวตนเอง

เมื่อไหร่ดี มุอัลลัฟบางคนก็คิดว่าไม่วันใดก็วันนึง จะต้องไปเยี่ยมพวกครอบครัวเดิมอยู่แล้ว วันที่

ตัดสินใจกลับไปเยี่ยมครอบครัวในสภาพที่เป็นมุสลิม แน่นอนว่าสมาชิกในครอบครัวเดิมต้องเห็น    

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองด้วย ถึงแม้ว่าเพิ่งเป็นมุสลิมในระยะเวลาไม่นานนัก ก็จะต้อง

แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกไปเท่าที่ท าได้ เพราะฉะนั้นการกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมของมุอัลลัฟ

เป็นการท้าทายอย่างมากส าหรับตัวมุอัลลัฟเอง เช่นที่ ฟีซะห์ กล่าวกับผู้วิจัยว่า  

 

“ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกเขา (ครอบครองเดิมของฟีซะห์) จะรับความเป็นมุสลิมของเรา

ได้หรือไม่ เมื่อเราต้องกลับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเดิมของเราในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของเรา”   

(ฟีซะห์, 2553) 

 

มุอัลลัฟใช้ความเชื่อและทัศนคติเป็นเคร่ืองยึดถือส าหรับการปรับพฤติกรรมของตนเองให้

เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับและให้มีผลเสียน้อยที่สุดต่อตนเอง ความเชื่อและ

ทัศนคติเป็นกลไกที่จะสะท้อนให้เห็นเป้าหมายที่มุอัลลัฟต้องการ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวตนของ

มุอัลลัฟเอง ท าให้มุอัลลัฟท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมใหม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่อยู่รอบตนเองได้ เมื่อทัศนคติและความเชื่อของมุอัลลัฟ

สอดคล้องกันจะส่งผลให้มุอัลลัฟพร้อมที่จะแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาด้วยความบริสุทธิ์

ใจ ปราศจากข้อกังขาใดๆทั้งสิ้น ดังเช่นที่ ยาซีน ซึ่งครอบครัวเดิมนับถือศาสนาพุทธแต่ตนเองกลับมี

ความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างจากครอบครัวได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยไว้ว่า 

 

 “ครอบครัวผมเป็นชาวพุทธ  การปฏิบัติตนท าบุญใส่บาตรนับคร้ังไม่ถ้วนในหนึ่งปี ท า

แล้วก็สบายใจดีนะ แต่ตนเองไม่ค่อยท า รู้ว่าท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ไม่ต้องคิดไรมากมาย   ศาสนาทุก

ศาสนาสอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมด ศาสนากับการด าเนินชีวิตประจ าวันเหมือนจะอยู่คนละทาง ไม่

ท าชั่ว ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโกงใครเป็นพอ ครอบครัวผม พ่อ แม่ผม ชอบการทรงเจ้าเข้าผี ไม่รู้ท าไม ผม

ได้แต่สงสัยว่าท าไมเจ้าหรือเทพเจ้าพวกนี้ต้องลดตัวลงมาอยู่ในคน  แล้วมาปนอยู่ในศาสนาพุทธได้
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ยังไงก็ไม่รู้ พุทธกับพราหมณ์ผสมรวมกันแทบจะแยกไม่ออก มีความเชื่อเร่ืองการท านายทายทัก 

ท านายดวง หากหมอดูทักว่าดี ก็ลองท าตาม แต่ก็ต้องท าโน่นท านี่เสียเงินเสียทองไป อย่างน้อยก็ค่าหมอ

ดูละ เวลาที่ไม่ได้เป็นตามค าท านายที่ทายว่าดี ก็กลายเป็นทุกข์หนักกว่าเดิม เพราะคาดหวังสูง  แต่ตัว

ผมก็ไม่ได้สนใจหรือแสวงหาอะไรมากมายกับศาสนาความเชื่อที่ผมมีมาแต่ก าเนิด ผมเป็นคนที่ไม่เชื่อ

อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือพิสูจน์ให้เห็น ถ้าเป็นความเชื่อประเภทโชค เคร่ืองรางของขลังก็ไม่

กล้าหลบหลู่เพราะไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงแต่ก็เชื่อไว้ก่อน  คิดว่าปลอดภัยดี เพราะไม่รู้ว่าจะพิสูจน์

อย่างไร ผมก็ต้องยอมเชื่อไปโดยปริยาย ถึงกับว่าบางคร้ังผมก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้บ้าง  จนกระทั่งผมได้

คบหากับแฟนซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ผมพบว่าหลักศาสนาอิสลามนั้นมีความเข้มแข็ง ชัดเจน ห้าม

สุรุ่ยสุร่าย ห้ามดูหมอ ห้ามดูดวง ห้ามทรงเจ้าเข้าผี ห้ามแขวนหรือห้อยสิ่งใดตามความเชื่อต่างๆ ห้าม

การเคารพสักการะเทวรูปหรือการเคารพสิ่งเคารพสักการะที่มนุษย์สร้างขึ้น มีหลายอย่างที่เป็นข้อห้าม

ในชีวิตประจ าวัน เป็นกฎระเบียบที่ก าหนดให้มนุษย์ได้ปฏิบัติ ให้พ้นจากความเลวร้ายจากสิ่งเลวร้าย

ต่างๆที่มาล่อลวงข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างของศาสนาอิสลามเป็นสิ่งมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตาม”      

(ยาซีน, 2552) 

 

จากข้อมูลดังที่ ยาซีนกล่าวไว้กับผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนความ

เชื่อและทัศนคติเดิมที่ตนเองได้รับมาตั้งแต่เกิด เป็นความเชื่อและทัศนคติใหม่ที่เกิดขึ้ นเอง คิดและ

ตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีการบังคับใดๆเกิดขึ้น เป็นการเรียนรูข้องมุอัลลัฟเพื่อตอบสนองด้านความรู้สึก

ที่มุอัลลัฟมีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกี่ยวพันกับความคิดและความเข้าใจของมุอัลลัฟต่อสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง 

 

     4.1.3  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็น 

ความศรัทธาต่อค าสอนในหลักการศาสนาอิสลามของมุอัลลัฟ เป็นสิ่งส าคัญที่สุด ที่จะท า

ให้ชีวิตของมุอัลลัฟผันแปรไปสู่ความเป็นมุสลิมที่ดี การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) พระผู้เป็นเจ้าองค์

เดียว จะท าให้ชีวิตของมุอัลลัฟไม่พบกับความระส่ าระส่าย มุอัลลัฟเรียนรู้ค าสอนในหลักการศาสนา

อิสลามเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน ความรู้  ความคิดเห็นจากความเชื่อถือหรือความศรัทธาเดิมของตนเอง 

จนเกิดเป็นความศรัทธาในศาสนาอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ในการปฏิบัติตนอยู่ในแนวทาง

ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม เน่ืองจากในทุกสถานภาพของมุอัลลัฟเมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว
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จะต้องร าลึกถึงอัลลอฮฺ(ซบ.) พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเสมอ และมอบหมายตนเองให้อยู่ภายใต้การ

คุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา เช่นที่ มุฮัมมัดอิมรอน ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

 

“ เร่ิมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยังไม่เข้ารับอิสลาม คือ งดกินหมูก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะว่าเราเร่ิม

สนิทสนมกับแฟนที่เป็นมุสลิมอยู่ตลอด นอกจากนั้นก็ ฝึกถือศีลอด อ่านหนังสือศึกษาไปเร่ือยๆ 

จนกระทั่งเข้ารับอิสลาม ตอนนี้เร่ิมเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การวางตัว  การปฏิบัติต่างๆเพราะว่าตอนเป็น

มุสลิมแล้ว จะท าตัวที่เลยขอบเขตหรือท าตัวตามใจตัวเองที่นึกจะท าก็ท าไปวันๆ แบบที่เคยเป็น โดยที่

เมื่อก่อนไม่มีขอบเขตของความเป็นตัวเองหรือการที่ติดเพื่อน แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราก็เป็น

ผู้ใหญ่แล้ว จะท าตัวเหลวไหลไม่ได้เพราะว่าจุดหมายเราเปลี่ยนไปแล้วเราเร่ิมที่จะมองอะไรที่ไกลกว่า

นั้น หลังจากที่ได้พบกับแฟนและได้เรียนรู้หลักการหลักค าสอนของอิสลามสอนซึ่งเยอะมาก หลักค า

สอนครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันมีการชึ้แนะสิ่งที่เหมาะที่ควรท าและสิ่งที่ควรละเว้น ควรหลีก

ห่างไกล และเป็นการสอนเร่ืองของการควบคุมจิตใจมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) พระองค์เดียว เชื่อว่า

หลักค าสอนของพระองค์เพียงอย่างเดียวไม่ไปตามคนอ่ืน  ตอนนี้ ก็หัดละหมาดและอ่านหนังสือ

หนังสือที่มีอยู่คือคู่มือมุอัลลัฟและคู่มือการปฏิบัติต่าง” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

อัสมะห์ เป็นมุอัลลัฟท่านหนึ่งที่เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามไม่นานนักก็ได้พบกับเดือนแห่ง

การถือศีลอดของชาวมุสลิมนั่นคือเดือนรอมฎอน  อัสมะห์เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  

 

“ตื่นเต้นมากเพราะว่าเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เป็นเดือนแห่งผลบุญ  เดือนแห่ง

การท าความดี เป็นเดือนที่ทดสอบตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางร่างกายทางจิตใจ  และทางวาจา 

เป็นเดือนที่มุสลิมจะเก็บเกี่ยวผลบุญได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถของตนเอง ส าหรับตนเองแล้วรู้สึก

ว่าโชคดีที่รับอิสลามแล้วได้พบกับเดือนรอมฎอนเลย มีการเตรียมตัวรับการมาถึงของเดือนรอมฎอนใน

คร้ังนี้ ด้วยการศึกษาว่าเราต้องท าอะไรอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้  รู้สึกดีกับการมาถึงของเดือน

รอมฎอนน้ีมาก ที่ตนเองจะได้รู้จักกับการทดสอบการอดอาหารอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน เป็นความรู้สึก

ที่ตื่นเต้นและดีใจอย่างมาก” (อัสมะห์, 2552) 
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จากค าบอกเล่าของ มุฮัมมัดอิมรอนและอัสมะห์แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ ความรู้ ความ

คิดเห็นคล้อยตามหลักการปฏิบัติตนของวิถีชีวิตของมุสลิม การเลือกรับประทานอาหาร การประ

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลาม  การปฏิบัติตนในเดือนแห่งการถือศีลอดของชาว

มุสลิม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถประพฤติ ปฏิบัติ  มีพฤติกรรมใน

ชีวิตประจ าวันเหมือนมุสลิมทั่วไป นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พบว่ามุอัลลัฟ

บางท่านมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมเอาหนังสือมาให้อ่าน เช่นอ่านอัล-กุรฺอาน แปลไทย 

สุลัยมาน เป็นผู้หนึ่งที่เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน ความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม จน

เกิดเป็นความศรัทธาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองสามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางถูกต้องตามหลักการ

ศาสนาอิสลามได้ทั้งๆ ที่ สุลัยมานเองก็เคยบวชเป็นพระมาก่อนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนของพุทธ

ศาสนาในขณะที่บวชเป็นพระนั้นสุลัยมานได้พบอะไรหลายอย่าง และได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า 

 

“ผมได้บวชเป็นพระที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้บวช ณ วัด

แห่งนี้ บวชเพียง 15 วัน เนื่องจากลางานได้เท่านั้น บอกตามตรงว่าในขณะที่บวชเป็นพระอยู่นั้นอยาก

ให้ถึงวันสึกเร็วๆ  ตื่นเช้ามาก็เดินสายบิณฑบาต ไม่เคยคิดว่าต้องเดินเท้าเปล่าในตลาดในกรุงเทพฯ  

เหยียบย่ าไปบนพื้นถนนด าๆ กลับมาวัดก็ฉันเช้า ต่อด้วยท าวัตรเช้า มีการปลงอาบัติหลังท าวัตรเช้า 

กรณีที่อาจท าผิดบัญญัติสงฆ์  ประมาณสิบเอ็ดโมงก็ฉันเพล ช่วงค่ าค่ าก็ฝึกนั่งสมาธิ วัดที่บวชนี้เป็นพระ

อารามหลวง มีพระที่มีชั้นยศหลายรูป ก็สงสัยว่าท าไมต้องแบ่งชั้น แบ่งยศ  แม้กระทั่งนักบวช สรุปว่า

ผมไม่ค่อยได้อะไรจากการบวชสักเท่าไหร่ ผมหันกลับมาดูชีวิตตัวเองกับความเชื่อทางศาสนา ผมไม่

ชอบพวกพระปลอม พวกโจรห่มผ้าเหลืองเมื่อผมมาพบกับภรรยาผมพอทราบว่าเป็นมุสลิม ก็เร่ิมมี

ความคิดที่จะเปลี่ยนศาสนาเข้ามาในจิตใจ  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแรกที่เร่ิมเข้ามาในชีวิตของผม

จากการที่พบได้พบกับภรรยาผม ผมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วยการพูดคุยสอบถามจากเพื่อน 

จากภรรยา จากหนังสือมาอ่าน สงสัยก็ถามเพื่อนที่เป็นมุสลิม เพื่อนก็แนะน าให้ไปเรียนที่สันติชน”     

(สุลัยมาน, 2552)  

 

การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม ของสุลัยมานเป็นผลจาก

การที่สุลัยมานได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเดิมที่ตนเองนับถือและเกิดข้อ

ค าถามต่างๆภายในใจที่ไม่สามารถหาค าตอบได้จนกระทั่งได้มาพบกับภรรยาที่เป็นมุสลิมท าให้ตนเอง

ได้เรียนรู้ได้คิดได้สัมผัสในความเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามของภรรยา  พฤติกรรมการเรียนรู้ของ        
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สุลัยมานสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนด้านความรู้ ความคิดเห็นคล้อยตามของฮาวา ที่ให้ข้อมูลกับ

ผู้วิจัยว่า 

 

“เมื่อก่อนเคยคิดว่าศาสนาไหน ๆ ก็เหมือนกัน  เพราะมีจุดยืนในการมุ่งสอนคนให้เป็นคนดี

ด้วยกันทั้งนั้น   แต่เมื่อได้มีโอกาสศึกษาหลักศาสนาอิสลามพบว่า  มีอะไรหลาย ๆ อย่างพิเศษแตกต่าง

ไปจากศาสนาอ่ืนๆ  เช่นคัมภีร์อัล-กุรฺอาน  ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีความแตกต่างจากคัมภีร์ของศาสนาอ่ืนๆ 

เป็นคัมภีร์เพียงเล่มเดียวตลอดกาล ไม่ต้องมีการสังคายนา ดัดแปลง ต่อเติม แก้ไขให้แปรโฉมสู่ความ

เป็นฉบับใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย   เป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่มีแบบอย่างและค าสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมของ

การด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม” (ฮาวา, 2553) 

 

จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วมีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นเดิมของตนมาศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมากขึ้น ท าให้

เกิดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเอง เข้าใจในความแตกต่างของศาสนาอิสลามกับ

ศาสนาพุทธที่ตนเองเคยนับถือ มุอัลลัฟเร่ิมมีความคิดเห็นคล้อยตามในสิ่งที่ตนเองได้รับรู้ใหม่ 

        4.1.4  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ  

บุคลิกภาพเป็น สภาพทางกายและสภาพทางจิตใจหรือ ลักษณะที่ส าคัญต่อการปรับตัวของ

มุอัลลัฟ ความสามารถ แรงจูงใจ และการแสดงออกทางอารมณ์ และผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่

มุอัลลัฟได้เรียนรู้โดยสื่อสารออกมาเป็นลักษณะทางพฤติกรรมให้ผู้ อ่ืนเห็น ได้รู้ และเข้าใจในอัต

ลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง ทั้งบุคลิกภาพ วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดีนั้นเร่ิมมาจากมุอัลลัฟมี

ความเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงอย่างที่ได้เรียนรู้ในฐานะความเป็นมุสลิมของ

ตนเองอย่างถูกต้อง ไม่ต่อต้านหรือยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไร้หลักการ และไม่ว่าจะอยู่ใน

สภาวการณ์ใดๆ ก็ตาม มุอัลลัฟก็ยังสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างสม่ าเสมอ นั้นก็

คือการเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี  

มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองทั้งชายและหญิงมีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพโดยมี

วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ เพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม โดยบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป

ของมุอัลลัฟนั้นจะแสดงออกในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูดจา ในสถานการณ์ที่จ าเป็น ใน

สถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นมุสลิม ส าหรับมุอัลลัฟชายนั้นในสถานการณ์ทั่วๆ ไป

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีตามหลักการของศาสนาอิสลามนั้น บุคลิกภาพของมุอัลลัฟ
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ในชีวิตประจ าวันเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นมาก่อนที่จะเข้ารับอิสลามไม่มีสิ่งใดแตกต่างไปจากเดิม 

มุอัลลัฟชายที่เคยดื่มเหล้าดื่มสุราบางคนเลิกได้อย่างเด็ดขาด แต่บางคนไม่สามารถเลิกได้ในทันที ส่วน

มุอัลลัฟหญิงที่แสดงออกชัดเจนคือบุคคลิกภาพด้านการแต่งกายที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

“ ผมยอมรับว่ามันเลิกยาก แต่ก็พยายามอยู่แต่ก่อนเคยตกเย็นก็ร่วมวงเฮฮากินเหล้ากับเพื่อน 

พอเข้ารับอิสลามก็รู้ตัวว่าต้องเลิกเด็ดขาดเพราะอิสลามห้าม แรกๆ ก็อดไม่ได้จริงๆ แอบไปกับเพื่อน

กลุ่มเดิมบ้างโดยที่ภรรยาไม่รู้ แต่ปัจจุบันเลิกได้เด็ดขาดแล้วครับ รู้สึกภูมิใจมาก”  (มุอัลลัฟชายคน

หนึ่งไม่ขอเอ่ยนามในที่นี้, 2553) 

 

“ ตอนนี้ผมกล่าวให้รับสลามและรับสลามได้แล้ว เวลาไปงานบุญบ้านพี่น้องมุสลิมที่อยู่

ใกล้เคียงกันผมก็นุ่งโสร่งใส่หมวกสีขาวเหมือนผู้ชายมุสลิมทั่วไป” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

“ รู้สึกว่าตัวเองเรียบร้อยขึ้น เวลาแต่งอยู่บ้านก็แต่งตัวทั่วไป ฮิญาบคลุมบ้างไม่คลุมบ้าง อยู่

ในบ้านไม่ค่อยได้คลุม นอกจากออกจากบ้านไปไหนมาไหนถึงจะคลุม คนอ่ืนจะได้รู้ว่าเราเป็นมุสลิม” 

(ซาร่า, 2553) 

 

“อาหารการกินก็ต้องระวัง ตอนยังไม่เข้ารับอิสลามเคยแอบเอาหมูเข้ามากินในอู่บังเขาด้วย 

ส่วนเร่ืองเหล้าเร่ืองเบียร์เลิกได้เด็ดขาดเลย” (ยูซุบ, 2552) 

  
ในด้านวัจนภาษานั้นมุอัลลัฟทุกคน เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามจะได้รับการตั้งชื่อใหม่ เป็น

ชื่อเรียก มุสลิมชายเช่น มุฮัมมัดอิมรอน  ตอฮา   ยูซุบ  ซอบีรซ์ สุลัยมาน ชื่อเรียกมุสลิมหญิงเช่น       

อัสมะห์  ฟีซะห์  ฮาวา  ฮาบีบะห์  ซาร่า  นอกจากนั้นมุอัลลัฟต้องเรียนรู้ค าเฉพาะต่างๆที่ผู้นับถือศาสนา

อิสลามใช้เรียกขานกัน และต้องฝึกท่องจ าออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน เช่นบทคัมภีร์  บทค าขอพรต่างๆ

ที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การกล่าวค า พุทธโธ่  โธ่เอ๋ย  ที่เคยชิน ก็ ต้องเลิก แล้วใช้การเอ่ยนามพระเจ้า

แทนเช่น กล่าวว่า อัลลอฮฺ หรือ อัลลอฮุอักบัร การรับประทานอาหารอยากรับประทานร้านไหนก็ไม่

สามารถเลือกร้านที่อยากรับประทานได้เหมือนเดิม ต้องเลือกร้านอาหารมุสลิมเท่านั้น   การสื่อสาร   

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟด้านอวัจนภาษาได้แก่ ด้านการแต่งกาย ด้านการตกแต่ง

บ้านเรือนที่พักอาศัยด้วยภาพติดผนังที่เป็นรูปหรือข้อความที่เป็นลักษณะเฉพาะของมุสลิม การติดสติก
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เกอร์ที่มีข้อความภาษาอาหรับที่กระจกรถยนตร์ การห้อยสัญลักษณ์ชื่อนามพระอัลลอฮฺ(ซบ.) หรือนาม

ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่กระจกส่องหลังในรถยนต์ ด้านอาหารการกิน ด้านการปฏิบัติตนตาม

หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง 

การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ วัจนภาษาและอวัจนภาษานั้นเป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิตส าหรับมุอัลลัฟในแง่มุมต่างๆ ตามหลักการศรัทธาและหลักการปฎิบัติของศาสนา

อิสลาม คือ มุอัลลัฟสามารถรับรู้และเข้าใจในสภาพความเป็นจริงในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่าง

ถูกต้อง การแสดงอารมณ์จะอยู่ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม สามารถสร้างความสัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืนและสังคมได้ดี สามารถท างานที่อ านวยประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ มี

ความรักและความผูกพันต่อผู้อ่ืนในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเอง และสื่อสาร    

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนต่อผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ

พบว่ามุอัลลัฟมีวิธีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดให้มีความสัมพันธ์ที่

ดีกับบุคคลอ่ืน ให้สอดคล้องกับบุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดการยอมรับ  เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและ

ทัศนคติให้เข้ากับบุคคลหรือสังคมตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง เพื่อ

ปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม จนเกิดเป็นความศรัทธาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

สามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน

บุคลิกภาพ วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  ประกอบด้วย การ

สังเกตการสอบถาม การบอกเล่า การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา และ การอ่าน

หนังสือหรือจากสื่ออ่ืนๆ   

 

การเรียนรู้ด้วยการสังเกต   

หลังจากที่มุอัลลัฟทั้งชายและหญิงได้เข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว จ าเป็นต้องให้ความสนใจ

และต้องการเรียนรู้เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนั้น  มุอัลลัฟเร่ิมต้นด้วยการสังเกตจากภรรยา

หรือสามีของตนเอง สังเกตจากเพื่อนของตนเองที่เป็นมุสลิมหรือบุคคลในครองครัวหรือในชุมชนที่อยู่

อาศัยที่เป็นมุสลิม สิ่งที่มุอัลลัฟส่วนมากให้ข้อมูลกับผู้วิจัยคือ มุสลิมทุกคนมีชื่อเรียก เป็นชื่อภาษา

อาหรับ มีการแต่งกาย อาหารการกินที่แตกต่างจากคนที่ไม่ใช่มุสลิม มุอัลลัฟสังเกตถึงการแต่งกายของ

มุสลิมทั้งชายและหญิง ซึ่งเวลามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรืออยู่บ้านตามปกติชายจะนุ่งโสร่ง
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และบางคนจะสวมหมวกด้วย  ส่วนหญิงจะแต่งกายแบบสุภาพเรียบร้อยปกปิดมิดชิด  มีผ้าฮิญาบคลุม

ศีรษะ  ฮาวา เปรียบเทียบความแตกต่างการแต่งกายชาวมุสลิมกับการแต่งกายของเธอว่า    

 

“เดิมก่อนที่จะมาเข้ารับอิสลาม น้าสาวมาอยู่ในชุมชนมุสลิมแห่งนี้ก่อน เป็นเวลา 10 กว่าปี

แล้ว  เขาก็มาแต่งงานกับชาวมุสลิมเหมือนกัน  น้าให้มาช่วยเขาเลี้ยงลูก ก็เลยเจอกันกับแฟน  ตอนแรก

ก็มาอยู่กับน้า รู้สึกแต่งตัวแตกต่างกันเยอะมาก  เราเห็นการแต่งตัวของชาวมุสลิม  เราแปลกใจเขาแต่ง

กันมิดชิด บางคนคลุมหัว นุ่งผ้าถุงลวดลายแบบมุสลิม แต่ตัวเราเองกลับนุ่งกางเกงขาสั้น ท าสีผม ทา

เล็บ อาหารการกินก็แตกต่างกันออกไปนอกจากมุสลิมไม่กินหมูแล้ว สัตว์อ่ืนๆที่ไม่ได้ฆ่าด้วยวีธีของ

มุสลิมก็น ามากินไม่ได้  การทักทายแบบมุสลิมก็ไม่ใช้การสวัสดี แต่จะกล่าวค าทักทายเป็นภาษาอาหรับ

พร้อมกับการสัมผัสมือกัน” (ฮาวา, 2553)  

  

มุอัลลัฟบางคนสังเกตเห็นความแตกต่างด้านการแต่งกายของมุสลิมและได้พบเห็นสภาพ

การเป็นอยู่ของมุสลิมจากมาก่อนที่จะแต่งงานกับมุสลิม ฮาบีบะห์ เล่าให้ฟังว่า  

 

“ เคยเรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนมุสลิมตั้งแต่เด็กๆ แล้ว  และเคยไปเที่ยวบ้านของเพื่อนที่

เป็นมุสลิม  เคยเห็นว่ามุสลิมอยู่กันอย่างไร  ก็เลยไม่แปลกใจที่เขาแต่งตัวกันแบบนี้  แฟนก็แต่งตัวแบบ

มุสลิมเวลาออกไปห้าง  ไปท าธุระใกล้ๆ ชุมชนแถวบ้าน  เพื่อนที่เป็นมุสลิมก็แต่งตัวกันแบบนี้  เวลามี

งานบุญก็จะมีอาหารแปลกๆ มาเลี้ยงกัน เวลามุสลิมได้ยินเสียงเรียกให้ไปนมาซจากมัสยิดโดยเฉพาะ

ในวันศุกร์ผู้ชายก็จะนุ่งโสร่งใส่หมวกสีขาวแบบมุสลิมไปท าพีธี ละหมาดวันศุกร์กันที่มัสยิด”           

(ฮาบีบะห์, 2552)  

 
เคร่ืองแต่งกายของชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงเป็นเร่ืองที่คนต่างศาสนามักจะตั้งข้อสังเกต

จากประสบการณ์มุอัลลัฟได้เคยพบและสังเกตเห็นการแต่งกายของมุสลิมตั้งแต่สมัยเด็ก  ดังที่ ยูซุบ
และสุลัยมาน เล่าให้ฟังว่า  

 
“ คร้ังแรกที่เจอกับหญิงมุสลิม ก็ทราบว่าเป็นมุสลิมเพราะเขาแต่งกายแบบมุสลิมทั่วไป คน

มุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงในซอยที่ผมอยู่นี้ส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบมุสลิมคือมีผ้าส าหรับคลุมผม ”       
(ยูซุบ, 2553)  
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“พบเธอที่บ้านลูกค้า เธอเป็นเพื่อนกับลูกสาวเจ้าของบ้าน เห็นเธอแต่งกายแบบมุสลิมมีผ้า
คลุมศีรษะ ดูท่าทางเรียบร้อยรู้สึกประทับใจ ท าให้สนใจในความเป็นผู้หญิงมุสลิมที่แตกต่างจากผู้หญิง
อ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ผมเคยรู้จัก” (สุลัยมาน, 2552)  

 
ซอบีรซ์ เป็นผู้หนึ่งที่เรียนรู้การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากการสังเกต ได้เล่าให้

ฟังว่า 
“ลูกค้าผู้หญิงที่เป็นมุสลิมที่เป็นลูกค้าประจ า ทุกคร้ังที่มาติดต่อที่ร้านเธอจะแต่งกายแบบ

มุสลิมมีผ้าคลุมผม คร้ังหนึ่งขณะที่ก าลังคุยเร่ืองราคาซื้อขายโทรศัพท์กันอยู่นั้น บังเอิญมีคนที่ลูกค้า
รู้จักและเป็นมุสลิมผ่านมาเห็นเขาทักทายกันด้วยภาษาอิสลามแล้วสัมผัสมือกันก็รู้สึกแปลกดี”  
(ซอบีรซ์,2552) 

 

นอกจากเร่ืองของเคร่ืองแต่งกาย อาหารการกิน การทักทายแล้ว เร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนมาซ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มุอัลลัฟเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของมุสลิม  ได้
เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากการที่ได้เห็นการปฏิบัตินมาซ (ละหมาด) หลังจากที่ชาวมุสลิมได้
ยินเสียงอาซาน (การบอกกล่าวว่าถึงเวลานมาซ) จากมัสยิด  ซึ่งท าการอาซานทุกวันๆ ละ 5 เวลา เพื่อให้
มุสลิมได้ทราบเวลาและเตรียมตัวท านมาซ  มุอัลลัฟสังเกตถึงพฤติกรรมที่มุสลิมแสดงความเคร่งครัด
ในเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ โดยขอแยกตัวออกไปท านมาซ (ละหมาด) เมื่อถึงเวลา มุอัลลัฟทุกคน
เรียนรู้การปฏิบัตินมาซจากการสังเกต ท่วงท่าต่างๆในขณะปฏิบัติการนมาซตามผู้น าพิธีนมาซ 

 
การเรียนรู้ด้วยการสอบถาม 

เมื่อมุอัลลัฟได้พบเห็นอัตลักษณ์ของมุสลิมซึ่งแตกต่างจากความเป็นอยู่ที่ตนเคยชิน   จึงเกิด
ความสนใจเนื่องจากมุอัลลัฟมาจากวัฒนธรรมอ่ืนและมาจากผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน   จึงไม่มีความรู้
พื้นฐานทางด้านศาสนาและอัตลักษณ์ของมุสลิมมาก่อน หรือมีความรู้เพียงผิวเผิน   มุอัลลัฟจึงมักจะ
ซักถามจากภรรยาหรือจากสามีตนเอง จากบุคคลในครอบครัว จากเพื่อนที่เป็นมุสลิมด้วยความสนใจ  
เช่น ในเร่ืองต่างๆ ทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา ได้แก่ การแต่งกาย อาหาร การเรียนรู้การท่องจ า
บทสวดบทคัมภีร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท านมาซ การถือศีลอด การไปประกอบพิธีฮัจญ์ ข้อพึงปฏิบัติ
ได้ ข้อห้ามประพฤติปฏิบัติต่างๆ ตามหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลาม เป็นต้น  สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลมาจากการที่มุอัลลัฟสอบถามด้วยตนเอง เมื่อเกิดข้อสงสัยใน
เร่ืองราวหรือประเด็นต่างๆ ที่ตนเองไม่เข้าใจ จึงเกิดการสอบถามเพื่อให้ตนเองเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง   
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ฮาวา  เล่าให้ผู้วิจัยฟังถึงวิธีที่เธอสอบถามเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจว่า 
 
“เราก็ถามหลานสาวเพราะสนิทกัน  ที่บ้านเราเขาก็ใส่แต่กางเกงกันทั้งนั้น  มาอยู่ที่นี่น้ากับ

หลานสาวบอกว่ามุสลิมเขาแต่งกันแบบนี้   ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาห้ามอะไรบ้าง  เขาก็บอกว่าอิสลาม
ห้ามผู้หญิงแต่งตัวโป๊ ห้ามกินเหล้า  ตัวเองก็ไม่ชอบ เพราะที่บ้านเราเองกินเหล้ากันบ่อยมาก  เราไม่
ชอบ  พ่อเรากินเหล้าเราไม่ชอบ รู้สึกเหม็น หลานสาวยังบอกอีกว่าหมูก็กินไม่ได้” (ฮาวา, 2553)   

เช่นเดียวกับ ซาร่า ที่จะสอบถามสิ่งที่ตนเองสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจจากสามีบ้าง 
จากแม่ของสามีบ้าง และเช่นเดียวกับที่ อัสมะห์ และ ตอฮา เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  

 
“ก่อนที่จะเข้ารับอิสลาม  ได้เคยคุยกับพี่สาวของแฟน ระหว่างที่คุยกันได้ยินเสียงบอกเวลา

ละหมาด นิ (พี่สาวของแฟน) เขาก็ขอตัวไปท าละหมาดก่อน  เราก็สอบถามว่า การละหมาดคืออะไร ท า
อย่างรัย นิก็เล่าให้ฟังว่า ละหมาดคือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ศาสนาก าหนดไว้วันนึง ต้อง
ปฏิบัตลิะหมาด 5 เวลา เมื่อมีปัญหาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะถามจากแฟนหรือ
จากคนสนิทในครอบครัวของฝ่ายแฟนนี่แหล่ะ” (อัสมะห์, 2552)  

 
“ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของชาวมุสลิม ก็ถามจากผู้ใหญ่ท่านนึงในชุมชนว่า พิธีศพของ

อิสลามท ากันอย่างไร ผมไม่รู้จักคนตายไปร่วมได้มั๊ย” (ตอฮา, 2552)  
 
เช่นเดียวกับ ยูซุบ ที่เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมจากเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ที่ตนเอง

ท างานอยู่ หรือ กรณีของ สุลัยมานที่ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาก่อนเมื่อมาพบเจอกับหญิง
มุสลิมแล้วตนเองพอใจจึงเร่ิมสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากเพื่อนสนิทที่เป็นมุสลิม  การเรียนรู้ด้วย
การสอบถามของมุอัลลัฟแสดงให้เห็นถึงความต้องการของมุอัลลัฟเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริง แสดงถึงความ
สนใจที่จะเรียนรู้อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 
การสอบถามจากผู้รู้จึงเป็นวิธีที่จะได้รับข้อมูลในสิ่งที่มุอัลลัฟต้องการจะเรียนรู้ โดยบุคคลที่มุอัลลัฟ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอบถามมากที่สุดคือสามีหรือภรรยาตนเอง บุคคลที่สนิทในครอบครัวของฝ่ายสามี
หรือภรรยาของมุอัลลัฟ บุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว หรือในชุมชนที่มุอัลลัฟรู้จักและจากเพื่อนของ
มุอัลลัฟเองที่เป็นมุสลิม 

 
การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่า  
การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าที่มุอัลลัฟได้รับจากสามีหรือภรรยาตนเองเป็นเร่ืองปกติของชีวิต

คู่ฉันท์สามีภรรยาทั่วไปที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากมุอัลลัฟทุกคนจะได้เรียนรู้ด้วยการบอกเล่า
จากสามีหรือภรรยาของตนเองแล้ว มุอัลลัฟใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติพี่น้องของสามีหรือภรรยา 
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จากเพื่อนที่เป็นมุสลิม และจากบุคคลอ่ืนในครอบครัวของสามีหรือภรรยาที่มุอัลลัฟคุ้นเคย การเรียนรู้
ด้วยการบอกเล่าที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้น้ี บางคร้ังเป็นสิ่งที่ต่อเน่ืองจากการที่มุอัลลัฟเป็นผู้สอบถามในสิ่งที่
ตนเองไม่เข้าใจ หรือในสิ่งที่ตนเองต้องการทราบ  

 
“แม่ยายผมจะเป็นผู้คอยชี้แนะหรือแนะน าในเร่ืองหลักการปฏิบัติต่างๆ เร่ืองของขนบ

ธรรมประเพณีของมุสลิมเช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 
 
“บังที่เป็นเจ้าของอู่ และลูกค้าที่มาซ่อมรถที่เป็นมุสลิมก็จะบอกจะชี้แนะผมบ้างในเร่ือง

เกี่ยวกับการละหมาด การถือศิลอด” (ยูซุบ, 2552) 
 
“แม่และพี่สาวของแฟนจะคอยบอกเล่าคอยชี้แนะเกี่ยวกับการปฏิบัติละหมาดบ้าง การ

แต่งตัวคลุมผ้าฮิญาบบ้าง” (ซาร่า, 2553) 
 

“เพื่อนที่ท างานซึ่งเป็นมุสลิมจะเป็นผู้ ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ
วิถีชีวิตมุสลิมแก่ผมอยู่เสมอ” (ตอฮา, 2552)   

 
“เพื่อนมุสลิมในที่ท างานพอรู้ว่าเรามาเข้ารับอิสลามแล้วก็สนิทกันมากขึ้น ก็ได้แลกเปลี่ยน

พูดคุยเล่าเร่ืองราวต่างๆ เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิมด้วยกันมากขึ้น” (ฮาวา, 2553) 
 

“พ่อตาผมครับ เป็นผู้คอยชี้แนะในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติ
ตามข้อห้ามข้อบังคับของศาสนาอิสลาม” (ยาซีน, 2552) 

 
“ผู้ปกครองคนนึงที่ผมเคยทักทายด้วยการให้สลามหลังจากที่ผมเข้ารับอิสลามแล้ว   เป็น

คนนึงที่ให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้กับผม” (ตอฮา, 2552) 
 

ลักษณะทั่วไปของการบอกเล่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างมุ อัลลัฟกับคู่สนทนาใน
สถานการณ์ปกติทั่วไป เป็นการบอกเล่าพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการบอกเล่าพูดคุยกับมุอัลลัฟ
ในฐานะคนใกล้ชิด คนสนิท คนรู้จักทั่วไป คนที่ให้ความเคารพนับถือ ประเด็นของการพูดคุยส่วนมาก
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติศาสนกิจ การนมาซ การถือศีลอด อาหารการกินการร่วมงานบุญงาน
กุศลต่างๆ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในฐานะความเป็นมุสลิมในครอบครัวในชุมชนที่อาศัยอยู่ 

 
 

DPU



172 

การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา 
ครูสอนศาสนาอิสลามจะเป็นผู้ที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพนับถือ มีทั้งบุคคลที่ เป็น

ครูผู้สอนซึ่งสังกัดอยู่ตามสถาบันทางการศึกษาต่างๆ หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถใน
ครอบครัวหรือชุมชนซึ่งไม่มีสถาบันหรือองค์กรใดๆ สังกัด แต่มีความสามารถที่จะสอนหรือถ่ายทอด
วิชาความรู้หลักการศาสนาอิสลามให้กับมุสลิมและบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ 
 

“ผมไปเรียนที่สันติชน เรียนทุกวันอาทิตย์ จนกระทั่งแม่เขาเห็นว่าผมรักลูกสาวเขาจริงและ
มั่นใจว่าผมดูแลลูกสาวเขาได้” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 
“บังเขา แนะน าให้ไปเรียนที่สุเหร่าแสนแสบ ผมก็เร่ิมไปเรียนและเร่ิมสนใจศาสนาอิสลาม

มากยิ่งขึ้น” (ยูซุบ, 2552) 
 

“ก็ มาสมัครเรียนที่สันติชนนี่แหล่ะค่ะ แฟนพามาสมัครเรียน เรียนทั้งเร่ืองหลักศรัทธาและ
ก็วิธีการปฏิบัติเพื่อให้อยู่ในแนวทางของอิสลาม” (ฮาบีบะห์, 2552) 

 
“ เคยไปนั่งฟังบรรยายเกี่ยวกับศาสนาตามงานประจ าปีของมัสยิดต่างๆได้รับความรู้เป็น

การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเร่ืองนั้นบ้างเร่ืองนี้บ้าง” (ซาร่า, 2553) 
 

“หลังจากแต่งงานก็ย้ายไปอยู่กับครอบครัวฝ่ายสามี มีโอกาสไปเรียนกับครูสอนศาสนาที่
มัสยิดบ้าง เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้มัสยิด” (ฟีซะห์, 2553) 
 

 “เรียนกับพี่ชายแฟนก่อนจากนั้น เรียนนมาซกับครูสอนศานาที่มัสยิด  แล้วก็ฝึกปฏิบัติเลย 
เพราะอิสลามการละหมาดส าคัญที่สุด  พอเราเรียนเราก็ศรัทธาในพระเจ้า  เพราะเราท าก็จะได้แก่ตัวเรา  
อยากรู้อะไรเราก็ไปเรียนรู้  เขาจะมีสอนที่มัสยิด” (ซอบีรซ์ , 2552) 

  
การเรียนรู้กับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนาอิสลามของมุอัลลัฟเป็นการ

เรียนรู้อย่างเป็นทางการ มีรูปแบบการสอนที่แน่นอน เรียนอย่างต่อเนื่องเรียนเกี่ยวกับหลักศรัทธาและ
หลักการปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้เพื่อมุอัลลัฟมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการที่ศาสนาก าหนดไว้ให้
มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครส่วนมากจะไปเรียน
ที่สถาบันสอนมุอัลลัฟโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถาบันสันติชน ซึ่งเปิดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผู้สนใจอิสลามมาเป็นเวลานานและเป็นที่ รู้ จักกันดี ในสังคมมุสลิมโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งใน
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง  นอกจากนี้มุอัลลัฟยังสามารถเรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลาม
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ได้จากผู้น าทางศาสนาหรือผู้มีความรู้ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ซึ่งชาวมุสลิมจะเรียกกันว่าครูสอน
ศาสนา ซึ่งเปิดสอนอบรมให้ความรู้กับชาวมุสลิมทั่วไปรวมถึงมุอัลลัฟตามมัสยิดต่างๆ  การเรียนรู้ของ
มุอัลลัฟกับครูสอนศาสนาจะเป็นการเรียนการศึกษาเฉพาะเร่ืองไม่เป็นหลักสูตรตายตัว เมื่อมุอัลลัฟมี
ข้อสงสัยในประเด็นใดก็จะพุดคุยสอบถามได้ทันที การเรียนกับครูสอนศาสนามีลักษณะการเรียนเป็น
ส่วนตัว หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ  แต่ส าหรับการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนนั้นจะมีความชัดเจน 
มีจ านวนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกก าหนดไว้ มีการทดสอบประเมินผล
ความรู้ที่ได้เรียนไป มุอัลลัฟที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร   

 
การเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือหรือสื่ออื่นๆ 
มุอัลลัฟที่ไม่มีเวลาศึกษาเรียนรู้จากครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนาจะใช้วิธีจาก

การเรียนรู้ด้วยการอ่านจากหนังสือ ต ารา หรือเรียนรู้จากสื่ออ่ืนๆ เมื่อมีข้อสงสัยในสิ่งที่ศึกษาด้วย
ตนเองก็จะสอบถามจากสามีหรือภรรยาตนเอง คนใกล้ชิดในครอบครัว จากเพื่อนหรือจากมุสลิมคนอ่ืน
ที่ตนเองให้ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นว่าจะให้ค าตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยได้  ข้อมูลที่ได้จาก
มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พบว่า มุอัลลัฟส่วนใหญ่เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองความ
ศรัทธาและหลักการปฎิบัติจากการอ่านหนังสือหรือต าราที่มุอัลลัฟหาซื้อมาอ่านเองหรือมีมุสลิมคนอ่ืน
ให้มาหรือแนะน าให้ไปหาอ่านให้ นอกจากหนังสือหรือต าราแล้วมุอัลลัฟบางคนศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับเร่ืองราวของอิสลามและการใช้ชีวิตแบบมุสลิมจากสื่ออินเทอร์เน็ต มุอัลลัฟบางคนเรียนรู้จาก
สื่อซีดี วิซีดี หรือ ดีวีดีที่สอนหรือแนะน าความรู้ต่างๆ บางคนก็เปิดรับจากสื่อรายการวิทยุหรือโทรทัศน์
ภาคมุสลิม   จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามุอัลลัฟหญิง นอกจากจะเรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามจาก
หนังสือหรือต าราที่เป็นวิชาการแล้ว มุอัลลัฟหญิงมักจะหาซื้อหนังสือหรือนิตยสารแนวแฟชั่นเคร่ือง
แต่งกายของสตรีมุสลิม รวมถึงการศึกษาจากสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย  

 
“ หนังสือแนวแฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย ก็จะมีคอลัมภ์หรือบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้

ชีวิตของมุสลิมให้ได้ศึกษาเรียนรู้ บางคร้ังก็เข้าไปหาข้อมูลจากเวบไซด์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมหรือ
อิสลาม” (ฮาบีบะห์, 2552) 
 

“ หนังสือนิตยสารอ่านง่าย เขียนเร่ืองที่อยู่ในชิวิตประจ า เนื้อหาไม่หนักเหมือนหนังสือ
วิชาการ” (ฮาวา, 2553) 

 
“ ชอบเล่นอินเตอร์เน็ทนะ ได้เพื่อนมุอัลลัฟคุยกันรู้สึกอบอุ่นดี ยังเคยรู้จักกับคนที่ก าลังจะ

ตัดสินใจเข้ารับอิสลามเลย พอคุยไปคุยมาเข้าใจถึงความคิด ความรู้สึกกันมากขึ้นในที่สุดก็มารับ
อิสลามเหมือนกัน” (ฟีซะห์, 2553) 
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“ เวลามีข้อสงสัย บางคร้ังก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือบางคร้ังก็ทิ้งกระทู้ไว้ เพื่อรอค า 
อธิบาย” (ซาร่า, 2553) 

 
“ ชอบดูรูปแบบของผ้าคลุมฮิญาบจากหนังสือ สวยดี” (อัสมะห์, 2552) 
 
นอกจากสื่อประเภทหนังสือหรือนิตยสารเฉพาะกลุ่มมุสลิมแล้ว สื่อซีดี วีซีดี หรือดีวีดี ที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักการศาสนาอิสลาม รวมถึงรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ภาคมุสลิมก็
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มุอัลลัฟใช้เรียนรู้  

 
“ การฟังจากรายการวิทยุภาคมุสลิม ประเภทถามตอบปัญหาทางศาสนาก็ดีครับ ท าให้

ได้รับความชัดเจนในบางเร่ืองที่สงสัยมากขึ้น” (ตอฮา, 2552) 
 

“ ชอบฟังรายการวิทยุภาคมุสลิม ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการที่จัดในช่วงเดือนบวช”  
(สุลัยมาน,2552) 

 
“ เวลาขายอาหาร ก็เปิดรายการวิทยุฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ก็ดีกว่าไม่เรียนรู้อะไรเลย 

จริงมั๊ยข๊ะ” (สุบัยดะห์, 2553) 
 

“ ชอบดูรายการโทรทัศน์มุสลิมที่จัดในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะ” (ฮาบีบะห์, 2552) 
 

“ซื้อวีซีดี สอนละหมาดมาเรียนรู้ค่ะ เปิดดูแล้วก็ฝึกปฏิบัติตาม” (ฟีซะห์, 2553) 
 
“ ก็ได้แผ่นซีดี สอนนมาซนี่แหล่ะครับ ช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น” (ยูซุบ, 2552) 

 

4.2  พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

พฤติกรรมของมุอัลลัฟจะประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ แบบแผน หรือวิธีการที่มีอยู่ใน

ครอบครัวและชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ซึ่งมุอัลลัฟมีความเข้าใจในสถานภาพและบทบาทของตนเอง

ตามที่ครอบครัวและชุมชนคาดหวัง พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจะ

เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้น บุคคลแรกที่มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมก็คือสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟคนนั้น เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร      
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อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟมากที่สุด บริบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟประกอบด้วย การสื่อสารภายในบุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่ม 

4.2.1  การสื่อสารภายในบุคคล  

การสื่อสารภายในบุคคลของมุอัลลัฟเป็นการสื่อสารที่เป็นนามธรรม จะรู้ได้เฉพาะตนเอง 

โดย อาศัยความรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่มุอัลลัฟเคยได้รับหรือเรียนรู้มา จึงเป็นเร่ืองส่วนบุคคล 

มากกว่าเป็นเร่ืองทั่วไป ความเป็นส่วนบุคคลของมุอัลลัฟพิสูจน์ได้จากพฤติกรรมการสื่อสารที่มุอัลลัฟ

แสดงออกมาให้เห็นผ่านการสร้างเงื่อนไข การสื่อสารภายในบุคคลของมุอัลลัฟเป็นการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมโดยอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยตนเอง  การสื่อสารภายในตัวบุคคล

จึงเป็นการสื่อสารระดับแรกผ่านกระบวนการรับรู้ที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้มา เกิดความคิด สร้างอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเองให้มีความแตกต่างกัน และมีอิทธิพลส่งผลให้การสื่อสารของมุอัลลัฟ

แต่ละคนมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ และกลไกการป้องกัน

ตนเองของมุอลัลัฟแต่ละคน  

การสื่อสารภายในบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารกับตนเองแบ่งได้ 2 ประการ ประกอบด้วย 

ประการแรก คือ การสื่อสารโดยอาศัยจิตส านึก การสื่อสารภายใต้จิตส านึกความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ

เป็นการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยมุอัลลัฟไม่รู้ตัวซึ่งเกิดจากการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของ

มุอัลลัฟเอง และประการที่สองคือ การสื่อสารโดยอาศัยสติสัมปชัญญะ ปกติวิสัยประจ าวันของมนุษย์ 

ที่ เ ร่ิมกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอน จัดเป็นการสื่อสารโดยสติสัมปชัญญะ แต่ถ้า

สติสัมปชัญญะถูกท าลาย ณ ช่วงเวลาใดๆ ช่วงเวลานั้นก็จะเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร แต่ยังคงมีการ

สื่อสารภายใต้จิตส านึกอยู่ 

 

การสื่อสารโดยอาศัยจิตส านึก 

สามีหรือภรรยา ครอบครัวของสามีหรือภรรยา รวมถึงชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ 

มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มุอัลลัฟมีจิตส านึกของผู้ศรัทธาในอิสลาม ศรัทธาและ

เชื่อมั่นในความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  เป็นจิตส านึกที่มุอัลลัฟจะต้องเร่ิมสร้างที่ตัวเองก่อน ถ้าหาก

มุอัลลัฟมีจิตส านึกของความเป็นมุสลิมสูงก็สามารถที่จะขยายผลเป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ได้ 

จิตส านึกความเป็นมุสลิมตามหลักการของศาสนาอิสลามคือการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ใช้ และ

พึงละเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ห้าม โดยมีท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)เป็นแบบฉบับในการ

ด ารงชีวิตในฐานะของบ่าวผู้ศรัทธา 
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ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับตรงกันจากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างทุกคนก็คือ ในระยะแรกหลังจากการ

กล่าวรับการปฏิญาณตนเป็นมุสลิมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ ค าถามต่างๆมากมายที่อยู่ในใจของมุอัลลัฟ 

มุอัลลัฟเองยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะกล่าวค าปฏิญาณตน (กาลีมะฮฺชะอาดะห์)  เข้ารับศาสนาอิสลามนั้น 

จะเกิดความสับสนในตนเอง แต่หลังจากปฏิญาณตนแล้วความสับสนต่างๆ  ก็หายไปเหลือแต่ความ

มุ่งมั่นที่จะต้องเป็นมุสลิมที่ดีให้ได้ และต้องส านึกตนเองอยู่เสมอว่า เราคือมุสลิม  มุอัลลัฟทุกคนก่อน

เข้ารับศาสนาอิสลามต้องศึกษาในเร่ืองอิสลามให้เข้าใจก่อน ต้องรู้จักอัลลอฮฺ(ซบ.) ก่อน จึงจะเข้าใจว่า

สิ่งที่ตนเองประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นท าเพื่อใคร เมื่อมุอัลลัฟเข้าใจและเกิดความศรัทธาแล้ว การสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟก็จะเกิดขึ้นจากจิตส านึกที่บอกกับตนเองว่า เราคือมุสลิม 

 

“เราเป็นมุสลิมแล้ว เราคือมุสลิม วันข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ทราบ แต่ ณ ตอนนี้ 

เรามีพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ(ซบ.) เวลาจะท าอะไรเราต้องนึกถึงอัลลอฮฺ(ซบ.) เสมอ องค์เดียว

เท่านั้นที่เราต้องเชื่อถือ ศรัทธา” (ฮาบีบะห์, 2552) 

 

“ทุกคร้ังที่ละหมาดก็จะขอดุอาหฺ(ขอพร)ต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ขอให้กับตนเอง ให้กับครอบครัว 

รวมถึงขอให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเองและของสามีเราเข้าใจและยอมรับในการเป็นมุสลิมของเรา

ด้วย” (อัสมะห์, 2552) 

 

“วิถีชีวิตเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนตอนเป็นพุทธ นึกอยากไหว้พระตอนไหนก็ไหว้ ไม่มีใคร

บังคับแต่พอมาเป็นอิสลามต้องละหมาดวันละ 5 เวลาต้องรู้จักบังคับตนเอง เพราะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ)

ใช้ให้ปฏิบัติ มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ ไม่ได้ท าเพื่อแฟนแต่ต้องท าเพื่อตนเองในฐานะที่เป็นมุสลิม ไม่

อยากได้ยินใครมากล่าวหาว่าเป็นมุสลิมแต่ชื่อ” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

“จะท าอะไรก็ให้นึกถึงอัลลอฮฺ(ซบ.) นึกถึงให้มากๆ ละหมาดขอดุอาวฺ (ขอพร)  แล้ว  

อัลลอฮฺ(ซบ.) จะให้ อิสลามสอนว่าให้ท าความดีเพื่ออัลลอฮฺเสมือนว่าเราเห็นอัลลอฮฺ(ซบ.) ถึงแม้ว่าใน

ความจริงเราจะไม่เห็นอัลลอฮฺ(ซบ.)  แต่อัลลอฮฺ(ซบ.) จะห็นเราเสมอทุกที่ทุกเวลา”   (ตอฮา, 2552) 
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การสื่อสารโดยอาศัยสติสัมปชัญญะ 

การที่มุอัลลัฟจะสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมได้ดีนั้น สิ่งหนึ่งที่มาก าหนดพฤติกรรมการสื่อสาร

ของมุอัลลัฟก็คือมุอัลลัฟสื่อสารโดยอาศัยสติสัมปชัญญะหรือความมีสติ รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าตนเองเป็น

มุสลิม จากข้อมูลที่รับจากมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์

มุสลิมของมุอัลลัฟเป็นความพยายามที่จะสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในความป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ คือ 

ตอบค าถามให้ได้ว่า “ตนเองเป็นใคร แตกต่างจากคนอ่ืนตรงไหน  มีใครเป็นพวกเดียวกับเราบ้าง เราอยู่

ที่ไหน มีความสัมพันธ์กับใคร หรือ ใครสัมพันธ์กับเราอย่างไร เราเป็นใครในสายตาคนอ่ืน” ค าถามที่

มุอัลลัฟสื่อสารกับตนเองดังกล่าวนี้จะช่วยให้มุอัลลัฟได้ค าตอบว่า “เราเป็นใครหรือเราคือใครใน

สายตาคนอ่ืน” 

 

“ผมกลับไปงานศพญาติที่ต่างจังหวัด ผมก็ช่วยในงานศพตามที่ช่วยได้ครับ อะไรที่ผมคิด

ว่าขัดต่อหลักการอิสลามผมก็จะไม่ท า ญาติพี่น้องก็เข้าใจ ญาติบางคนถามผมว่าเป็นอิสลามแล้วมางาน

ศพคนพุทธได้เหรอ ผมก็ตอบว่าได้ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามร่วมงานศพ แต่ห้ามในเร่ืองการร่วม

พิธีกรรม เพราะศาสนาอิสลามสอนไว้ศาสนาใครก็ของคนนั้น” (ตอฮา, 2552) 

 

“งานศพญาติเราเอง เราก็จะไปร่วมนะ ไปเยี่ยมเยียนกัน ให้ก าลังใจกัน แต่จะไม่ร่วมใน

พิธีกรรมใดของศาสนาพุทธ  ครอบครัวก็ยอมรับได้ ” (ฟีซะห์, 2553) 

 

“บังเขา ก็บอกว่าเร่ืองศาสนาค่อยๆ เรียนรู้กันไป ฝึกกันไปเร่ือยๆอย่างตั้งใจ เราเป็นคนใหม่

ในไม่ช้าเราก็จะปฏิบัติได้เอง ขอให้เรามีความบริสุทธิใจและศรัทธาเชื่อมั่นเพราะอัลลอฮฺ (ซบ.) รู้  

อัลลอฮฺ(ซบ.)  เห็น” (อัสมะห์, 2552) 

 

“แต่เดิมแต่งตัวเหมือนครูผู้หญิงทั่วไปในโรงเรียน พอ ผอ.ของโรงเรียนรู้ว่าเราเปลี่ยนมา

นับถือศาสนาอิสลามจากการที่เห็นเราคลุมฮิญาบมาท างานคร้ังแรกในฐานะมุสลิม ผอ.เรียกพบเลยค่ะ 

ถามว่าขอได้มั๊ยไม่ต้องคลุมผมเข้าโรงเรียนจะได้ไม่ดูแตกต่างจากครูคนอ่ืน ก็ตอบ ผอ .ไปว่าค่ะจะ

พยายาม แต่เราก็คลุมมานะคลุมจากบ้านพอเข้าโรงเรียนก็ถอดออก ท าแบบนี้ระยะนึงรู้สึกอึดอัดใจ ใน

ที่สุดตัดสินใจเดินเข้าไปขออนุญาตคลุมผมกับ ผอ.เลยค่ะ ผอ.ก็ไม่ว่าอะไร เดี๋ยวนี้คลุมฮิญาบมาสอน

หนังสือทุกวันเลยค่ะ” (ฮาบีบะห์, 2552) 
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“หลังจากที่เข้ารับอิสลาม พอพาบังเขากับไปเที่ยวที่ครอบครัวเดิม เคยขอบังว่าไม่คลุม

ฮิญาบได้มั๊ย บังเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่จะบอกกับเราว่าอย่าลืมนะว่าเราเป็นมุสลิม  พอไปถึงที่บ้านสิ แม่เรา

เองถามว่า เป็นมุสลิมแล้วไม่ต้องคลุมผมก็ได้เหรอ” (ซาร่า, 2553) 

 

“เคยไปร่วมงานการกุศลตามมัสยิดกับแม่ยายบางคร้ังก็สวมหมวกบ้างไม่สวมหมวกบ้าง 

แม่เขาก็ไม่ว่าอะไร เคยมีคร้ังนึงไม่ได้เอาหมวกไป แม่ก็ไม่ว่าอะไร แต่จะพูดให้เราเกิดจิตส านึก เกิด

ความรู้สึกอยากใส่มากกว่า เช่น หมวกสวยๆก็มีนี่ลืมหยิบมาเหรอหรือจะมาหาซื้อใบใหม่ใส่เลย”     

(ซอบีรซ์, 2552) 

 

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารภายในบุคคล

ของมุอัลลัฟแสดงให้เห็นถึงการมีจิตส านึกและการมีสติของความเป็นมุสลิม  ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

มุอัลลัฟยังคงปฏิบัติตนตามปกติ สิ่งไหนที่มุอัลลัฟเห็นว่าขัดต่อหลักการศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟก็จะ

สื่อสารให้คู่สนทนาทราบว่าตนเป็นมุสลิม มุอัลลัฟมีจิตส านึกในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหลักการศรัทธาและ

การปฏิบัติตามค าสอนของศาสนาอิสลาม มีสติในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่

มุสลิมตามปกติ แต่ถ้าในกิจกรรมนั้นๆ ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามแล้วมุอัลลัฟก็จะหลีกเลี่ยง

หรือบอกให้คู่สนทนาทราบว่าตนเองไม่สามารถท าในกิจกรรมนั้นๆ ได้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม

และขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม  

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของของมุอัลลัฟจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้เห็น

ในเร่ืองของการแต่งกาย เร่ืองของการเรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามที่ไม่ใช่การบังคับให้มุอัลลัฟ

ต้องท าให้ได้ในทันทีทันใดแต่เป็นการเปิดโอกาสให้มุอัลลัฟค่อยๆ เรียนรู้เพื่อให้เกิดความศรัทธาอย่าง

แท้จริงและสื่อสารพฤติกรรมโดยการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้บุคคลอ่ืนได้รับทราบอย่าง

บริสุทธิ์ใจ การสื่อสารภายในตนเองจึงต้องเร่ิมจากการมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองที่ชัดเจน มีการค้นหา

ความเป็นตัวตนและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง นอกจากนั้น มุอัลลัฟมีความตระหนักในคุณค่า

ของตนเองในทางที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม  ขจัดความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่

ท าลายความรู้สึกของตนเอง และมุอัลลัฟมีการเปิดเผยตนเองด้วยการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้

ผู้อ่ืนได้รู้จัก 
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4.2.2  การสื่อสารระหว่างบุคคล  

การสื่อสารระหว่างบุคคล คือการสื่อสารระหว่างบุคลสองคนในบริบทที่ต่างกัน เป็น

กระบวนการส่งผ่านสารในรูปของการใช้ค าพูดหรือไม่ใช้ค าพูดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร โดยทั้งสองฝ่ายสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อ

กันได้ทันทีระหว่างการสื่อสารเกิดขึ้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ส าคัญได้แก่ 

ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ส่งสารและผู้รับสาร ปัจจัยเกี่ยวกับเน้ือหาสารและการน าเสนอสาร  

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับจากมุอัลลัฟ พบว่า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล

ได้แก่ทักษะในการสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะในการเปิดเผนตนเองต่อคู่สื่อสาร ทักษะ

ในด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ทักษะในการแสดงปฏิกิริยา

ป้อนกลับ และทักษะในการเปิดใจ มุอัลลัฟใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อเรียนรู้

เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อลดความวิตกกังวล สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับตนเอง การสื่อสารระหว่าง

บุคคลของมุอัลลัฟเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคล

อ่ืน เป็นกลไกส าคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นให้ยั่งยืนและในขณะเดียวกันการสื่อสารยัง

เป็นตัวก าหนดและเป็นเคร่ืองชี้วัดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกหรือลบ

ระหว่างกันของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน ในบทบาทที่มุอัลลัฟมีความเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง

ประกอบด้วย ความเป็นลูก  และ ความเป็นสามีภรรยากัน  

บทบาทความเป็นลูก  เมื่อมุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว บทบาทส าคัญที่ยังคงติดตัว

มุอัลลัฟอยู่นั่นคือ บทบาทของมุอัลลัฟในความเป็นลูกของครอบครัวเดิมและบทบาทของมุอัลลัฟใน

ความเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้ในครอบครัวใหม่ ข้อมูลที่ได้รับจากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มุอัลลัฟ

ทุกคนให้ข้อมูลในแนวทางเดียวกันคือ ก็ยังคงรักและกตัญญูต่อบุญคุณของพ่อแม่เหมือนเดิมและยิ่ง

รู้สึกรักและเทิดทูนพ่อแม่มากยิ่งขึ้นที่พ่อแม่ยอมรับและเข้าใจในการตัดสินใจของตนเอง ถึงแม้ว่าใน

ตอนแรกที่มุอัลลัฟตัดสินใจไปบอกกับพ่อแม่เร่ืองที่จะต้องเปลี่ยนศาสนาถึงแม้บางครอบครัวของ

มุอัลลัฟอาจจะมีการห้ามหรือท้วงติงบ้าง แต่เมื่อมุอัลลัฟได้อธิบายให้เข้าใจแม้ตนเองไปเป็นมุสลิม

แล้วแต่ความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไป  นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟชาย 

พบว่าหลายคนผ่านการบวชเรียนตามแนวทางของศาสนาพุทธก่อนที่จะตัดสินใจเข้ารับอิสลามและ

แต่งงานกับผู้หญิงมุสลิม ท าให้มุอัลลัฟชายรู้สึกถึงการตอบแทนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ได้บวชเรียนให้กับ

พ่อแม่ตนเองแล้ว 
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“ทุกวันนี้รายได้ที่ผมได้รับ ผมยังคงแบ่งบางส่วนให่แม่ใช้เหมือนเดิม แฟนผมยังบอกเลย

ว่าเราสองคนมีรายได้เพิ่มขึ้นให้ท่านไว้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างก็ได้” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

“ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ยังเหมือนเดิม ไปเยี่ยมเยียน ไปมาหาสู่ตามปกติ อาจารย์ที่สันติชน

บอกว่าเราขอดุอาวฺ ให้พ่อแม่เราได้และเราควรต้องขอด้วยว่าให้อัลลอฮฺ(ซบ.)  เปิดใจให้พ่อแม่เรา

เพื่อให้ทั้งสองเข้ารับอิสลามด้วยความศรัทธาเป็นสิ่งดีที่สุด” (ซาร่า, 2553) 

 

“เวลาว่าง หรือวันหยุดเทศกาลเช่นสงกรานต์ ปีใหม่ก็ยังกลับไปบ้านพ่อแม่ตามปกติ ใน

ฐานะความเป็นลูกนะ ถึงแม้จะหยุดเทศกาลที่ไม่ใช่ของมุสลิมก็ตามแต่ เราไม่ได้ไปร่วมใน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างที่เคยท าแล้ว เพราะเราเข้าอิสลามแล้ว พ่อแม่ก็เข้าใจนะ ไม่ว่าอะไร” 

 (อัสมะห์, 2552) 

 

“วันออกบวช ออกอีด หลังจากที่บังเขาพาไปละหมาดและเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องฝ่ายบังเค้า

เสร็จ ก็จะพาเราเอาขนม เอาของกินไปฝากพ่อแม่เราหมือนกัน ให้เค้ารู้ว่าเป็นวันส าคัญของมุสลิม 

ถึงแม้พ่อแม่เราไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่ท่านยังคงเป็นพ่อเป็นแม่เรา” (สุบัยดะห์, 2553) 

 

“งานแต่งงาน งานบุญตามประเพณีของครอบครัว เราก็ไม่เคยลืมที่จะเชิญพ่อแม่และญาติพี่

น้องหรือเพื่อนสนิทที่เป็นพุทธมาร่วมงาน” (ซอบีรซ์, 2552) 

 

มุอัลลัฟเมื่อเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาอิสลามแล้ว พบว่า ถึงแม้ความสัมพันธ์กับพ่อ
แม่ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณีจะแตกต่างกันไป แต่ในความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกยังคงมีอยู่
เหมือนเดิม และมุอัลลัฟยังท าหน้าที่ลูกที่ดีอย่างที่เคยปฏิบัติมา แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทาง
ที่ศาสนาอิสลามได้ก าชับไว้อย่างหนักแน่นว่า ลูกทุกคนมีหน้าที่ต้องให้เกียรติเคารพยกย่องและปฏิบัติ
ต่อพ่อแม่อย่างเคร่งครัด ถึงการให้เกียรติต่อพ่อแม่หลังจากการกล่าวถึงการเคารพสักการะต่อพระองค์
โดยทันที นั่นย่อมแสดงว่า พ่อแม่นั้นอยู่ในต าแหน่งที่สูงส่งอันแท้จริง ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.) กล่าวใน 

คัมภีรอั์ล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 17 ชื่อ อัลอิสรออฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 23 ความว่า 
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“พระเจ้าของเจ้าบัญชาว่า พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นและจงท าดี

ต่อบิดามารดา เมื่อผู้ใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจ้า  ดังนั้นอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า อุฟ  

และอย่าขู่เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยค าที่อ่อนโยน” (สมาคมนักเรียนเก่า

อาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  666-667)    

ดังนั้นพ่อและแม่เป็นบุคคลส าคัญที่สุดในชีวิตของลูกแต่ละคน ทั้งสองคือผู้ให้ก าเนิด ผู้

เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นทารกด้วยความเหนื่อยยากล าบาก จนลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงาน มี

ครอบครัวเป็นของตนเอง ศาสนาอิสลามจึงก าชับให้มนุษย์ทุกคนท าดีและแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่

ของตน ความกตัญญูและการท าดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นหน้าที่ที่สูงส่ง 

บทบาทความเป็นสามีภรรยา  ศาสนาอิสลามได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ต่างๆ ระหว่างสามี

ภรรยา ไว้ 3 ส่วน ประกอบด้วยบทบาทและหน้าที่ของสามีต่อภรรยา  บทบาทและหน้าที่ของภรรยาต่อ

สามี และบทบาทและหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ในการใช้ชีวิตคู่ของมุอัลลัฟในบทบาทของสามี

หรือภรรยานั้น การสื่อสารอัตลักษณ์ระหว่างกันเป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติตามหลักการของ

ศาสนาอิสลาม ทั้งสองฝ่ายต้องมีความตระหนักในการใช้ชีวิตคู่ตามทัศนะของอิสลาม มุอัลลัฟชายใน

บทบาทของสามีต้องปฏิบัติตามหลักการที่ศาสนาอิสลามก าหนดไว้ซึ่งจะต้องปฏิบัติร่วมกัน คือ 

ร่วมมือกันในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) และตักเตือนซึ่งกันและกันในการย าเกรงต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) 

สร้างความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันในการสร้างครอบครัวที่ดีอบอุ่นมีความสุขและอบรมสั่งสอนบุตรให้

อยู่ในแนวทางของอิสลามพยายามปกปิดเร่ืองราวที่ไม่ควรเปิดเผย  พยายามสร้างความซื่อสัตย์สุจริต 

ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและความห่วงใยซึ่งกันและกันให้ประจักษ์  

 

“หลังจากที่นิกะหฺ กันแล้วสิ่งแรกที่ผมตั้งใจคือ ความเป็นสามีที่ดีตามที่ ได้เรียนมา  เห็น

พี่ชายแฟนเป็นอิหม่ามน านมาซ  ผมตั้งใจว่าเมื่อมีลูกผมต้องเป็นอิหม่ามน านมาซให้กับลูก ให้กับ

ครอบครัวได”้ (สุลัยมาน, 2552) 
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“ภรรยาผมพูดและเป็นก าลังใจให้เสมอในเร่ืองการปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสนาก าหนด

ไว้” (ซอบีรซ์, 2552) 

 

“สามีจะคอยตักเตือนในเร่ืองการแต่งการให้ดูเรียบร้อย สุภาพรัดกุม คอยเตือนอยู่เสมอใน

เร่ืองการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม” (ฮาวา, 2553)  

 

จากข้อมูลข้างต้น กล่าวได้ว่าเป็นภารกิจแรกที่มุ อัลลัฟทุกคนต้องรับหลังจากความ
รับผิดชอบที่พึงมีต่อตนเองในฐานะความเป็นมุสลิมแล้วคือ สิทธิร่วมกันระหว่างสามีและภรรยา 
พยายามตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่เสมอ  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว บ้าน และลูกๆ ของมุอัลลัฟที่
จะเกิดมาในครอบครัวมุสลิม  ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ  (บท)  ที่  66  ชื่อ 
อัตตะหฺรีม อายะหฺ (โองการ) ที่ 6 ความว่า 

 

 
“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟ

นรก เพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย์ และก้อนหิน มีมะลาอิกะฮฺผู้แข็งกร้าวหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ 

พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขา  และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่ถูก

บัญชา” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419:  1525)   

 

มุอัลลัฟทั้งชายและหญิงเมื่อได้แต่งงานกับมุสลิมแล้ว จากข้อมูลพบว่า มุอัลลัฟทุกคนจะ

ได้รับการแนะน าหรือการอบรมจากผู้ท าพิธีนิกะหฺ (แต่งงาน)  ในเร่ืองเกี่ยวกับบทบาทฐานะของสามี

และภรรยา บทบาทของความเป็นพ่อแม่ของบุตรที่จะเกิดมาในอนาคตในครอบครัวมุสลิม รวมถึงการ

ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจถึงความแตกต่าง

ในเร่ืองต่างๆที่มุอัลลัฟจะต้องได้รับการทดสอบจาก อัลลอฮฺ(ซบ.)  ในความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ดัง

ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับหน้าที่ของสามีภรรยาที่ส าคัญ  ไว้ดังนี้ 
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หน้าที่ของสามี 
1)  มอบค่าสินสอด (มะฮัร) ครบสมบูรณ์ โดยถือปฏิบัติค าสั่งของเอกอัลลอฮฺ(ซบ.) ดังได้

ตรัสไว้ในคัมภีรอั์ล-กุรฺอาน ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่ 4  ชื่อ อัน-นิซาอฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 4 ความว่า 
 

 
 “และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งมะฮัร (ทรัพย์จ านวนหนึ่งที่ฝ่ายชายให้แก่หญิงเป็นการตอบ

แทนที่นางยินดีเป็นคู่ครอง) ของนางด้วยความเต็มใจ แต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจาก
มะฮัรนั้นแล้ว ก็จงบริโภคสิ่งนั้นด้วยความเอร็ดอร่อยและโอชา” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศ
ไทย, ฮ.ศ.1419: 171)   

 
2)  เลี้ยงดูภรรยา ทั้งเร่ืองอาหารการกิน เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ดังที่คัมภีร์อัล-กุรฺอาน 

ระบุไว้ใน ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่  2 ชื่อ อัล-บะเกาะเราะหฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 233 ความว่า 
 

 
 
 “และมารดาทั้งหลายนั้น จะให้นมแก่ลูก ๆ ของนางภายในสองปีเต็ม ส าหรับผู้ที่ต้องการ

จะให้ครบถ้วนในการให้นม และหน้าที่ของพ่อเด็กนั้นคือปัจจัยยังชีพของพวกนางและเคร่ืองนุ่งห่ม
ของพวกนางโดยชอบธรรม ไม่มีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเท่าที่ชีวิตนั้นมีก าลังความสามารถเท่านั้น 
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มารดาก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อน (ให้แก่สามี) เนื่องด้วยลูกของนาง และพ่อเด็กก็จงอย่าได้ก่อความ
เดือดร้อน (ให้แก่ภรรยา) เนื่องด้วยลูกของเขา และหน้าที่ของทายาทผู้รับมรดกก็เช่นเดียวกัน แต่ถ้าทั้ง
สองต้องการหย่านม อันเกิดจากความพอใจ และการปรึกษาหารือกันจากทั้งสองคนแล้ว ก็ไม่มีบาป
ใดๆ แก่เขาทั้งสอง และหากพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้มีแม่นมขึ้นแก่ลูกๆ ของพวกเจ้าแล้วก็ย่อมไม่มี
บาปใด ๆ แก่พวกเจ้า เมื่อพวกเจ้าได้มอบสิ่งที่พวกเจ้าให้ (แก่นางเป็นค่าตอบแทน) โดยชอบธรรม และ
จงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด และพึงรู้ด้วยว่า แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระท า” (สมาคม
นักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 76)   
 

3) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) 
ที่  4 ชื่อ อัน-นิซาอฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 19 ความว่า 

 

 
“ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการ

บังคับและไม่อนุมัติเช่นเดียวกันการที่พวกเจ้าจะขัดขวางบรรดานางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของสิ่ง
ที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางนอกจากว่าพวกนางจะกระท าสิ่งลามกอันชัดแจ้งเท่านั้น  และจงอยู่ร่วมกับ
พวกนางด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียดพวกนางก็อาจเป็นไปได้ว่า  การที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่ง
ขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรงให้มีในสิ่งนั้น ซึ่งความดีอันมากมาย”  (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศ
ไทย, ฮ.ศ.1419: 178)   
 

หน้าที่ของภรรยา  นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัวและญาติๆ ของสามี ยัง
มีหน้าที่ที่ส าคัญได้แก่ 

1) รักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรีเเละทรัพย์สินของสามี อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ทรงกล่าวในคัมภีร์     
อัล-กุรอฺาน  ซูเราะฮ ฺ(บท) ที่  4 ชื่อ อัน-นิซาอฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 34 ความว่า 
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“บรรดาชายนั้น คือผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิงเนื่องด้วยการที่อัลลอฮฺ  ได้ทรง

ให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา
บรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ลับหลังสามี เนื่องด้วยสิ่งที่ อัลลอฮฺ
(ซบ.) ทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนางนั้นก็จงกล่าวตักเตือน
นางและทอดทิ้งนางไว้แต่ล าพังในที่นอน และจงเฆี่ยนนาง แต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่า
หาทางเอาเร่ืองแก่นาง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกร”   (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
ประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 185-186)   

     
 

2) จงรักภักดีต่อสามี ในสิ่งที่ดีงาม ดังอัลหะ - ดีษที่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้
กล่าวไว้ ว่า  

“ ตราบใดที่สตรีผู้นั้นละหมาดห้าเวลา ถือศิลอดเดือนรอมาฎอน รักษาอวัยวะเพศ และ
จงรักภักดีต่อสามี แน่นอนสตรีผู้นั้นจะได้เข้าในสวนสวรรค์ ” รายงานโดยอะหฺมัด 

 
3) ดูแลบ้านเรือนและเลี้ยงดูสั่งสอนบุตร ดังอัลหะ-ดีษที่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) 

ได้กล่าวไว้ ความว่า  
 

 “ บรรดาซอหาบะหฺ (สาวก)  ของท่านนบีนั้น  เมือ่สตรีคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พวกเขาก็สั่ง
ให้บริการดูแลและเคารพสิทธิของสามีและอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูบุตรและยอมที่จะท าตามค าสั่งของ
พระองค์และจะด ารงอยู่บนอามานะฮฺ ที่ได้รับมาและยอมเสียสละเพื่อที่จะท างานอิสลาม” รายงานโดย
อานัส 
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หน้าที่พ่อแม่  เมื่อมุอัลลัฟหญิงให้ก าเนิดลูก ก็จะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น คือบทบาทหน้าที่
ของความเป็นแม่ ในขณะเดียวกัน ถ้าเป็นมุอัลลัฟชายก็จะเพิ่มบทบาทของความเป็นพ่อไปพร้อมๆ กัน
ด้วย  ในปัจจุบัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกับลูก หรือมีเวลาอยู่ร่วมกับลูกแต่ไม่สามารถใช้
เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้การ
อยู่ร่วมกันไม่มีความสุข การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่  มีวิธีการหรือจัดกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว อย่างมีคุณภาพ ก็จะท าให้ครอบครัวน่าอยู่ มีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งขึ้น  

หน้าที่ของพ่อแม่ตามแนวทางของศาสนาอิสลามที่มุ อัลลัฟต้องเรียนรู้และเข้าใจ 
นอกเหนือจากการที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองของกริยามารยาท และความประพฤติ ที่ถูก
แสดงออกมาด้วยความจริงใจ มิใช่ภาพลวงตา พ่อแม่ต้องออกห่างจากการกระท าที่ไม่ดีอย่างสิ้นเชิง 
ต้องสรรค์สร้างแต่สิ่งที่ดีงามต่อหน้าบุตร เพื่อจะได้ให้เขาจดจ าและลอกเลียนแบบ เช่น มีความตั้งใจ
และจริงจังต่อการงาน มีความอดทนอดกลั้น มีความยุติธรรม มีความเมตตาปรานีและรู้จักโอบอ้อมอารี
ต่อผู้อ่ืน พ่อแม่ต้องออกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระ มารยาทที่ต่ าทรามและความเห็นแก่ตัว ต้องดูแลรักษา
ความสะอาดด้านสุขภาพพลานามัยของบุตรตลอดเวลาเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
สติปัญญาที่เฉลียวฉลาดพร้อมที่จะท าการศึกษาหาความรู้ต่อไปและต้องจัดหาปัจจัยยังชีพที่พอเพียงแก่
พวกเขา มุอัลลัฟในฐานะความเป็นพ่อแม่ของครอบครัวมุสลิมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมสั่งสอน ให้
การศึกษา ด้านศีลธรรมแก่ลูกที่จะเกิดมา ทั้งหลักความศรัทธา หลักการปฏิบัติ และหลักจริยธรรมของ
อิสลาม รวมทั้งต้องอบรมสั่งสอน ให้ลูกได้รู้จักการอ่านคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน  

 

“ ลูกชายผมอ่านอัลกุรฺ-อาน ได้ดีมาก เพราะเขาเร่ิมเรียนตั้งแต่เล็กๆ เขาเกิดมาผมเป็นมุสลิม
แล้ว ต่างจากผมที่เพิ่งเรียนรู้ ” (สุลัยมาน, 2552) 

 
“ ส่งลูกเรียนศาสนา ตั้งใจให้ลูกเรียนศาสนาให้เก่งๆ เพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งในเร่ืองศาสนา

ของพ่อแม่และครอบครัว ” (ฟีซะห์, 2553) 
 
จากข้อมูลพบว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลของมุอัลลัฟในฐานะสามีภรรยานั้น ใน

ชีวิตประจ าวันเป็นเร่ืองทั่วไปตามปกติในสังคม แต่เร่ืองที่ส าคัญในความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ คือ
เร่ืองที่ทั้งสองจะต้องสื่อสารกันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ให้อยู่ในแนวทางตามที่ศาสนาอิสลามได้ก าหนด
ไว้ ตามบทบาทความเป็นสามีภรรยา หรือบทบาทของความเป็นพ่อแม่ในอนาคต โดยมีแบบฉบับใน
การด าเนินชีวิตตามแนวทางของท่านศาสดา (นบี) มูฮัมมัด (ศ็อลฯ)  มุอัลลัฟบางคนมีความตั้งใจที่จะ
ให้บุตรชายมีความรู้ทางศาสนาเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งในเร่ืองของการปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลาม 
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     4.2.3  การสื่อสารกลุ่ม 
การสื่อสารกลุ่มเป็นการสื่อสารของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เป็นการสื่อสารกับสมาชิกใน

ครอบครัว ชุมชนหรือสังคม ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งบทบาทของมุอัลลัฟกับกลุ่มบุคคล
ที่มุ อัลลัฟสื่อสารด้วยมักมีความคล้ายคลึงกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีบรรทัดฐานร่วมกันเพื่อ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ปัจจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารกลุ่ม ประกอบด้วย เป้าหมาย บทบาท และผลกระทบ
ทางวัฒนธรรมของมุอัลลัฟในการสื่อสารกลุ่ม ทั้งส่วนที่เป็นของปัจเจกบุคคลและของกลุ่ม  การ
สื่อสารกลุ่มจะช่วยให้สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างลุล่วง การ
สื่อสารกลุ่มของมุอัลลัฟมีทั้งการสื่อสารกับกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกันและสื่อสารกับกลุ่มที่มาจากต่าง
วัฒนธรรม เป็นการสื่อสารแบบเห็นหน้า และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันของคู่สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันและยอมรับในความแตกต่าง 

โอกาสของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมของมุอัลลัฟมีให้พบเสมอในชีวิตประจ าวัน เมื่อ
บุคคลออกจากวัฒนธรรมเดิมของตนเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ มุอัลลัฟสามารถปรับตัวได้มากน้อยเพียงใด 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านสถาบันทางสังคมการจะ
เข้าใจความหมายร่วมกันระหว่างคู่สื่อสารที่มาจากต่างวัฒนธรรมกัน จ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่าง
ของการใช้ภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  มุอัลลัฟต้องอาศัย ความคิด ทัศนคติและความรู้สึก และ
ความรู้ที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้มาหรือมีประสบการณ์มาเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟเอง ดังในกรณีของมุอัลลัฟชาย  เช่น ซอบีรซ์  ยาซีน ยูซุบ ตอฮา  มุฮัมมัดอิมรอน และ สุลัยมาน 
ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยดังนี้ 

 
“การกล่าวค าทักทายด้วยการกล่าวสลาม ผมก็ใช้วิธีท่องจ าเอาแรกแรกก็กล่าวไม่ค่อยถูก

หรอก ออกเสียงก็ผิด เดี๋ยวนี้กล่าวได้ชัดขึ้น การกล่าวสลามทักทายลูกค้าท าให้เราได้ลูกค้ามากขึ้น 
เพราะปกติเวลาขายของเราก็แต่งตัวปกติไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิม พอมีลูกค้าที่เป็นมุสลิมผ่าน
มาเรากล่าวสลามทักทายก็ท าให้ได้พูดคุยกัน ท าให้ขายของได้ด้วย การกล่าวสลามเป็นสิ่งนึงที่บ่งบอก
ความเป็นมุสลิมได้อย่างชัดเจน” (ซอบีรซ์, 2552)  

 
“ผมไปในกลุ่มที่ไม่รู้จักผม ถ้าไม่มีกิจกรรมหรือพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือ

วิถีชีวิตผมก็ปฏิบัติตนปกติเหมือนคนทั่วไป เวลาไปบ้านลูกค้าที่ซื้อประกันกับผมถ้าเป็นมุสลิมเราก็
ทักทายให้สลามแบบชาวมุสลิมทั่วไป” (ยาซีน, 2552) 

 
“ถ้าจ าเป็นที่จะต้องแสดงตัวผมก็จะบอกไปเลยว่าผมเป็นมุสลิม  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใน

ตอนนั้นครับ” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 
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“คนอ่ืนรู้ว่าผมเป็นมุสลิมก็จากชื่อ ยูซุบ นี่แหล่ะ ก็มาจากที่บังเขาเรียกชื่อผมว่า ยูซุบนี่งัย 
จากเดิมที่ลูกค้า เรียกชื่อเดิมผมว่า เต่า หรือ ไอ้เต่า เมื่อได้ยินบังเจ้าของอู่เรียกชื่อใหม่ของผม ตอนนี้ทุก
คนก็เรียกผมว่า ยูซุบ บ้าง หรือ ซุบ ค าเดียวบ้าง ชอบชื่อน้ีมาก” (ยูซุบ, 2552) 

 
“กล่าวค าให้สลามกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เราสอนอยู่  ซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยแต่ยกมือ

สวัสดี ผู้ปกครองคนนั้นแปลกใจ ถามผมว่า “อ้าวท าไมวันนี้ครูให้สลามผมล่ะ” ผมตอบว่าผมรับ
อิสลามแล้วเพิ่งนิกะฮฺ  นอกจากนี้เวลาไปประชุมสัมมนาที่ไหนผมก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่ที่จัดเลี้ยงเลย
ว่าผมนับถืออิสลาม  เวลาอยู่ห้องพักจากเดิมที่เคยนุ่งกางเกงขาสั้นบ้าง ขาสามส่วนบ้างก็เปลี่ยนมานุ่ง
โสร่งครับ ซึ่งแต่ก่อนก็แปลกใจครับว่าท าไมผู้ชายมุสลิมเวลาอยู่บ้านชอบนุ่งโสร่งพอมาเป็นมุสลิมก็
เข้าใจครับว่า วันนึงต้องละหมาด 5 เวลา การนุ่งโสร่งอยู่บ้านจึงเหมาะสมที่สุดเมื่อถึงเวลาต้อง
ละหมาด” (ตอฮา, 2552) 
 

“แรกๆ ที่มาอยู่ก็ไม่ค่อยมีใครทราบหรอกครับว่าครอบครัวผมเป็นมุสลิม มาทราบกันก็
ตอนที่ผมท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ก็มีการเชิญอิหม่าม ญาติพี่น้องและผู้ร่วมในพิธีอ่านดุอาวฺ (บทอ่านขอพร) 
นั่นแหล่ะครับถึงทราบกันเพราะมีการอ่านบทขอพร มีการแต่งกายของผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเป็นมุสลิม ถ้าคุยกันเร่ืองทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองศาสนา หรือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตาม
ศาสนา ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องแสดงตัวหรือบอกคนอ่ืนนี่ครับ แต่ถ้ามีการเชื้อเชิญให้ร่วมรับประทาน
อาหาร หรือร่วมในพิธีกรรมนั่นแหล่ะครับผมถึงจะบอกว่าผมนับถืออิสลาม”  (สุลัยมาน, 2552) 

 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มุอัลลัฟชาย พบว่า การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟบางคนสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มุอัลลัฟบาง
คนปฏิบัติตนตามปกติโดยจะสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับทราบหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในขณะนั้นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
ตนเองให้ผู้อ่ืนได้รับทราบหรือไม่อย่างไร สิ่งที่มุอัลลัฟสื่อสารให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม
ได้แก่ การกล่าวค าทักทายแบบมุสลิม (การกล่าวสลาม)  การเปิดเผยตัวเองว่าเป็นมุสลิม ชื่อของตนเอง
ที่เป็นชื่อภาษาอาหรับ พิธีกรรมทางศาสนา  การแต่งกาย และการเลือกรับประทานอาหาร เป็น
ข้อสังเกตได้ว่าสิ่งต่างๆดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่มุอัลลัฟจะต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็น
มุสลิม แต่ในการที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองศรัทธาหรือการปฏิบัติที่
ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟยังคงมีวิถีชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป 
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ส าหรับการสื่อสารกลุ่มของมุอัลลัฟหญิงเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนั้น  ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ที่น่าสนใจดังในกรณี ซาร่า อัสมะห์ ฮาบีบะฮ์ ฟีซะห์ สุบัยดะห์ และ ฮาวา มีดังนี้ 

 
“หลังจากเป็นมุสลิมแล้วก็เปลี่ยนการแต่งกายจากเดิมมาแต่งกายคลุมฮิญาบแบบผู้หญิง

มุสลิมทั่วไป รู้สึกว่าตัวเองเรียบร้อยขึ้นเวลาอยู่บ้านก็แต่งตัวทั่วไปบางคร้ังคลุมฮิญาบบ้างไม่คลุมบ้าง

ถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยได้คลุม นอกจากออกนอกบ้านไปไหนมาไหนถึงจะคลุม คนอ่ืนจะรู้ว่าเราเป็น

มุสลิมก็คงจะเห็นจากการแต่งตัวของเรา และก็คงเป็นจากชื่อของเรา เป็นชื่อที่ เรียกง่ายนะ ค าว่าซาร่า” 

(ซาร่า, 2553)  

 

“แต่ก่อนเราแต่งกายแบบผู้หญิงทั่วไปตามวัยนุ่งขาสั้นบ้าง ใส่สายเดี่ยวบ้าง พอเปลี่ยน

ศาสนาก็เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เลย เร่ิมใส่ชุดและคลุมผมแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไป การแต่งกายแบบผู้หญิง

มุสลิมส าคัญนะเพราะเมื่อผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักเราได้เห็นเราก็จะทราบได้ทันที่ว่าเราเป็นมุสลิม เขาก็จะได้

ปฏิบัติกับเราได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นมุสลิมของเรา  เพราะคนทั่วไปก็จะรู้ถึงวิถีชีวิตในระดับ

หนึ่งของมุสลิมเช่น เร่ืองอาหารว่าชนิดไหนมุสลิมทานหรือไม่ทาน พิธีกรรมหรือกิจกรรมทางสังคมที่

มุสลิมร่วมได้หรือไม่ได้” (อัสมะห์, 2552) 

 

“ชอบการแต่งกายแบบมุสลิม พอเป็นมุสลิมเวลาไปไหนมาไหนก็คลุมฮิญาบเป็นการสื่อให้

ผู้อ่ืนได้รับรู้อยู่แล้ว” (ฮาบีบะฮ,์ 2552) 

 

“ได้ไปเรียนรู้กับครูสอนศาสนาบ้าง เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับมัสยิด พอเข้ารับอิสลามก็

เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไปคือคลุมฮิญาบ” (ฟีซะห์, 2553) 

 

 “นอกจากจะแต่งตัวคลุมผมแบบนี้แล้ว การกล่าวค าอุทานที่เป็นพระนามของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

ออกมา เมื่อผู้อ่ืนไดย้ินถามเราว่าเป็นมุสลิมเหรอ เราก็ตอบว่าใช่” (สุบัยดะห์, 2553) 

 

“ถ้าต้องไปไหนไกลๆ เช่นไปงานบุญงานเลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานของมุสลิมหรือไม่ก็จะ

คลุมฮิญาบทุกคร้ังเพื่อจะได้ให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเราเป็นมุสลิม คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ส่วนมากก็จะทราบว่าเรา

เป็นมุสลิมเพราะอยู่ที่ชุนชนนี้จนเป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชนไปแล้ว เวลาพบเจอคนที่รู้จักที่อายุน้อย
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กว่าเราก็จะเรียกเราว่า  นิวาบ้าง  นิฮาวาบ้าง แค่ชื่อเรียกก็บ่งบอกให้คนที่ไม่รู้จักเราพอจะคาดเดาได้ว่า

เราเป็นมุสลิม  เวลาที่ไปไหนมาไหนในชุมชนเจอกันก็ทักทายกล่าวสลามให้แก่กัน” (ฮาวา, 2553) 

 
ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มุอัลลัฟหญิง พบว่า มุอัลลัฟหญิงให้ความส าคัญในการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในด้านการแต่งกายด้วยการคลุมผ้าฮิญาบ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สื่อสาร
ให้เห็นความแตกต่างของผู้หญิงมุสลิมกับผู้หญิงที่นับถือศาสนา ใครพบเห็นลักษณะการคลุมฮิญาบก็
สามารถเข้าใจได้ทันที่ว่าตนเองเป็นมุสลิมซึ่งแตกต่างจากมุอัลลัฟชายอย่างชัดเจนคือถ้ามุอัลลัฟชายไม่
แต่งกายให้เห็นคนทั่วไปที่ไม่รู้จักก็จะไม่ทราบว่าเป็นมุสลิมนอกจากมุอัลลัฟชายคนนั้นจะเปิดเผย
ตนเองว่าเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับรู้  แต่ส าหรับมุอัลลัฟหญิงแล้วการแต่งกายเป็นสิ่งที่สื่อสารได้ชัดเจน
ที่สุด ชื่อของมุอัลลัฟหญิงที่เปลี่ยนใหม่ก็แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม นอกจากนั้นการกล่าวค า
สรรพนาม เช่น ค าว่า นิ (พี่สาว) หรือค าอุทานออกมาเป็นภาษาอาหรับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นการ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้เช่นกัน 

ทั้งมุอัลลัฟชายและหญิงนอกจากจะสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมดังที่กล่าวมาทั้งหมด
ข้างตนแล้ว จากการสังเกตวิถีชิวิตทั่วไปของมุอัลลัฟในขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสังเกตเห็นการสื่ อสาร   
อัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ  ซึ่งนอกเหนือจาก การมีชื่อเรียกใหม่เป็นชื่อมุสลิม การแต่งกายแบบ
มุสลิม การกล่าวค าทักทาย การกล่าวค าสรรเสริญและขอบคุณอัลลอฮฺ (ซบ.)   การกล่าวค าอุทาน การ
ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการศรัทธาในศาสนาอิสลามแล้วนั้น มุอัลลัฟยังมีการสื่อสารผ่านการตกแต่ง
บ้านเรือนที่พักอาศัยด้วยรูปภาพหรือข้อความภาษาอาหรับ ค าว่า  อัลลอฮฺ (ซบ.)  และค าว่า                
มุฮัมมัด  (ศ็อลฯ)  รูปภาพหรือกรอบรูปมัสยิดที่นครเมกกกะ  รูปมัสยิดที่นครมาดีนะหฺ รูปข้อความจาก
คัมภีร์อัล-กรฺอาน และรูปภาพอ่ืน รวมถึงปฏิทินอิสลาม ที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้นับถือศาสนา
อิสลาม เช่นบ้านพักของมูฮัมมัดอิมรอน  ซาร่า  ตอฮา และ ฮาวา  หรือในรถยนต์ มีว่าสร้อยประดับ
กระจกมองหลังที่มีค าอัลลอฮฺ(ซบ.)  และค าว่ามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  เช่นรถของสุลัยมาน ฮาบีบะฮ์ และยูซุบ 
หรือสถานที่ประกอบอาชีพของมุอัลลัฟที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เห็น เช่นกรณีของ สุบัย
ดะห์ มีสติกเกอร์ข้อความภาษาอาหรับ ค าว่า ฮาลาล  สัญลักษณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้พบเห็น
สามารถเข้าใจถึงความเป็นมุสลิมได้  การสื่อสารกลุ่มของมุอัลลัฟแบ่งได้  2  รูปแบบ  ได้แก่ การ
สื่อสารภายในครอบครัวและการสื่อสารภายในชุมชน   

การสื่อสารภายในครอบครัว 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวันทั่วไปของมุอัลลัฟหากเป็นภายในครอบครัว  ก็จะใช้การ

สื่อสารแบบตัวต่อตัวเป็นส าคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองหลักการของศาสนาอิสลามที่มุอัลลัฟต้อง

เรียนรูด้้วยวิธีบอกเล่า คนอาวุโสหรือคนที่มีความรู้ในครอบครัวจะบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้มุอัลลัฟได้

ฟัง ท าให้มุอัลลัฟได้ซึมซับเร่ืองหลักการของศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น  
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การสื่อสารภายในชุมชน   

ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมักปลูกบ้านอยู่ใกล้กับบ้านพ่อแม่ หรืออยู่ในบ้านหลัง

เดียวกันกับพ่อแม่ หรืออยู่ในชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ท าให้ลักษณะของชุมชนมี

ความสัมพันธ์สนิทสนมแนบแน่น   ถ้อยทีถ้อยอาศัย ท าให้การสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแห่งนี้เป็น

การสื่อสารที่เกิดจากความสนิทสนมคุ้นเคยและอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เมื่อมีข่าวสารที่จะต้องบอก

กล่าวถึงกัน   คนในชุมชนก็จะเลือกใช้วิธีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก ไม่ได้ค านึงถึงระเบียบ

กฎเกณฑ์มาก เมื่อพบใครก็แจ้งข่าวสารไปเร่ือยๆ แบบปากต่อปาก  แต่หากเป็นเร่ืองของทางการหรือ

ต้องการจะพบปะสังสรรค์กันเป็นหมู่ใหญ่หรือระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน  ก็จะอาศัยมัสยิด 

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่นัดพบ  ท าให้มีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกันและเปลี่ยน

ข่าวสารซึ่งกันและกัน  ซึ่งมัสยิดถือเป็นพื้นที่ที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของชุมชนได้อย่างดี  

เป็นสถานที่ทบทวนหลักการศาสนาอิสลามของผู้สูงอายุในชุมชน  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล และเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมใจของชุมชน  

จากบริบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร

ภายในบุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่มนั้น มุอัลลัฟสื่อสารให้เห็นด้วยการ

แสดงออกทั้งรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษา ในบทบาทความเป็นมุสลิม ความเป็นตนเอง ความเป็น

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นลูกของครอบครัวเดิม ความเป็นเขยหรือสะใภ้ของ

ครอบครัวใหม่ ความเป็นสามีหรือภรรยากัน ความเป็นพ่อหรือแม่ของลูกที่จะเกิดมา  และในบทบาท

ของความเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคม 

 

4.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

จากลักษณะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสาร   

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองนั้น พบว่าการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ขึ้นอยู่กับบริบทของสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และ สิ่งแวดล้อมทาง

ชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  

 สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ในแต่ละครอบครัวจะมีการเป็นอยู่ และการปฏิบัติตนที่แตกต่าง

กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในครอบครัวที่ถ่ายทอด อบรม และปลูกฝังจนเป็นพฤติกรรมสืบต่อกันมา 

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุข เป็นความต้องการของมุ อัลลฟทุกคน การรู้จักวางแผนเพื่อสร้าง
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ครอบครัวที่มั่นคง จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี ซึ่งได้แก่ปัจจัย  4  คือ 

อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค แล้วนั้น ส าหรับความครัวมุอัลลัฟแล้วปัจจัย 4  ดังกล่าว

ต้องอยู่ในหลักการของศาสนาอิสลาม    มุอัลลัฟต้องมีการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างสัมพันธภาพของความ

รักความอบอุ่นในครอบครัว มีการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยอาจจะเป็น

บางเวลา อย่างพ่อหรือแม่ไปท าอะไรแล้วเอาลูกไปท าด้วย และถ้ามีลูกมากกว่า 1 คน ก็ต้องสนับสนุน

ให้พี่น้องมีกิจกรรมร่วมกันด้วย โดยอาจจะต้องดูกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม สิ่งที่จะได้เห็นตัวตนของ

สมาชิกในครอบครัว ลูกก็จะเห็นพ่อแม่เป็นแบบอย่าง พ่อแม่ก็จะรู้ว่าลูกเป็นอย่างไร เป็นประสบการณ์

แลกเปลี่ยนกัน พัฒนาไปเป็นความผูกพัน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมง เพียงแต่ปฏิบัติต่อกัน

สื่อสารต่อกันให้มีความสม่ าเสมอ ดังเช่นกรณีของ มุฮัมมัดอิมรอนที่ได้รับความรัก ความเอาใจใส่จาก

แม่ของภรรยาในเร่ืองการเรียนรู้และการปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลาม  ซาร่าได้รับการ

แนะน าที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจจากแม่และพี่สาวของสามี  ยาซีนมีพ่อของภรรยาเป็นแบบอย่าง      

ซอบีรซ์ได้รับค าแนะน าที่ดีๆจากครอบครัวและญาติพี่น้องของภรรยา   ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

และการสังเกตมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พบว่า ระบบครอบครัวของมุอัลลัฟมีทั้งลักษณะที่เป็นระบบ

ครอบครัวรวม และระบบครอบครัวแยก 

ระบบครอบครัวรวม หมายถึง หลังจากที่มุอัลลัฟแต่งงานกับชาวมุสลิมไปอาศัยอยู่ร่วมกัน

ในบ้านหลังเดียวกันกับของพ่อแม่ฝ่ายภรรยาหรือสามี เช่น ครอบครัวของ ซอบีรซ์ อัสมะห์ ซาร่ า        

ฟีซะห์ และ สุบัยดะห์ ปลูกบ้านต่างหากแต่อยู่ในร้ัวเดียวกับบ้านของพ่อแม่ภรรยาย เช่นครอบครัวของ

มุฮัมมัดอิมรอน และ ระบบครอบครัวแยกหมายถึง หลังจากที่มุอัลลัฟแต่งงานแล้ว แยกครอบครัวไป

ปลูกบ้านอยู่ต่างหาก เช่น ครอบครัวของยูซุบ และฮาวา แยกครอบครัวไปซื้อบ้า นจัดสรร เช่น 

ครอบครัวของยาซีน ฮาบีบะฮ์ และ สุลัยมาน  และแยกครอบครัวไปอยู่บ้านพักราชการ เช่น ครอบครัว

ของ ตอฮา 

มุอัลลัฟที่อยู่ในระบบครอบครัวรวม การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากมุอัลลัฟต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในครอบครัว มุอัลลัฟจะได้รับ

ข้อแนะน าหรือการชี้แนะในเร่ืองต่างๆตามหลักศรัทธาและการปฏิบัติ  เมื่อมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการ

ปฏิบัตินอกจากจะเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วยังสามารถเรียนรู้หรือสอบถามในสิ่งที่มุอัลลัฟไม่เข้าใจได้

ทันทีจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีความเคร่งครัด  มุอัลลัฟจะเรียนรู้และ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้รวดเร็ว แต่ส าหรับมุอัลลัฟที่แยกครอบครัวไปอยู่ต่างหาก พบว่าถ้า

ฝ่ายสามีหรือภรรยาที่เป็นมุสลิมมีความเคร่งครัดคอยแนะน าและตักเตือนซึ่งกันเสมอ สร้างบรรยากาศ
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ความเป็นมุสลิมให้เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้ แต่ถ้าแยก

ครอบครัวไปอยู่ต่างหากถ้าฝ่ายสามีหรือภรรยาขาดความเคร่งครัดในอิสลาม การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอาจจะบกพร่องไปเนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือญาติพี่

น้องในครอบครัวมีน้อยกว่า  

อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นระบบครอบครัวรวมหรือระบบครอบครัวแยก การเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟจะถูกต้องหรือไม่นั้น พบว่า สิ่งส าคัญที่สุดคือตัวมุอัลลัฟเอง

ต้องมีความศรัทธาอย่างแท้จริงมิใช่เข้ารับศาสนาอิสลามเพื่อการแต่งงานกับมุสลิมเท่านั้น แต่หลังจาก

แต่งงานแล้วมุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุอัลลัฟชายมีหน้าที่เป็น

หัวหน้าครอบครัวต้องสามารถดูแลครอบครัวตนเองให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามได้ ดูแลให้

ความรักให้การศึกษาแก่บุตรที่จะเกิดมา และสร้างครอบครัวให้มีบรรยากาศของความเป็นมุสลิมได้ 

สามีภรรยาต้องคอยดูแลแนะน าซึ่งกันในเร่ืองความศรัทธาและการปฏิบัติ   มุอัลลัฟที่อยู่ในระบบ

ครอบครัวรวมจะพบเห็นบรรยากาศของความเป็นมุสลิม  การแต่งกาย การกล่าวค าทักทาย การเรียกชื่อ 

เรียกสรรพนามแทนชื่อ จึงเป็นเร่ืองปกติของการสื่อสารเพราะทุกคนรู้จักกันรู้ว่าใครเป็นใคร  เช่น

ครอบครัวของ  ซอบีรซ์  อัสมะห์  ซาร่า  มูฮัมมัดอิมรอน  ยูซุบ  ฟีซะห์  ตอฮา และ ฮาวา   แต่ส าหรับ

มุอัลลัฟที่แยกครอบครัวไปอยู่ต่างหากการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเป็นสิ่ง

ส าคัญและจ าเป็นเพราะถ้ามุอัลลัฟไม่สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เพื่อนบ้านเห็น เมื่อแยก

ครอบครัวไปอยู่ในที่ใหม่ก็จะไม่มีใครทราบว่าตนเองเป็นมุสลิม เช่น กรณีของ สุลัยมาน ที่เพื่อนบ้าน

ทราบว่าตนเองเป็นมุสลิมจากการท าบุญขึ้นบ้านใหม่  

สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคม เป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมือง ถ้าชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัย มีการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มที่มาจาก

วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บริบทของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมของมุอัลลัฟจะ มีให้พบเสมอในฐานะที่

มุอัลลัฟมีความเป็นมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนต่างศาสนา  เมื่อมุอัลลัฟออกจากวัฒนธรรม

เดิมๆของตนก้าวสู่วัฒนธรรมอิสลามอาจเกิดปัญหาทางวัฒนธรรม มุอัลลัฟจะมีการปรับตัวมากน้อยใน

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมต่างกัน  มุอัลลัฟจึงต้องเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ของ

ตนและละทิ้งสิ่งที่เคยเรียนรู้มาจากวัฒนธรรมเก่าของตน ต้องเรียนรู้การปรับตัวเพื่อเข้าสู่วัฒนธรรม

ใหม่และมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมใหม่   มุอัลลัฟสามารถปรับตัวได้มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นฐาน

ส่วนบุคคลเช่น บุคลิกนิสัย ทัศนคติ และจากความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลในชุมชนหรือ

สังคมที่มุอัลลฟอาศัยอยู่  การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลต่างวัฒนธรรม   
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จะสามารถสร้างความเข้าใจและความหมายร่วมกันระหว่างคู่สื่อสารที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน  

มุอัลลัฟจ าเป็นต้องเข้าใจความแตกต่างของการใช้ภาษาทั้งด้านวัจนภาและอวัจนภาษาของวัฒนธรรม

อิสลาม  

ข้อมูลจากการศึกษา พบว่า มุอัลลัฟที่ลักษณะครอบครัวแบบระบบครอบครัวรวมส่วนใหญ่

บ้านเรือนจะตั้งครอบครัวอยู่ร่วมกันมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร 

ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นมุสลิมมากกว่าร้อยละ 80 ทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นเครือ

ญาติกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

จึงอยู่ในสายตาของคนในชุมชน มุอัลลัฟเกิดความรู้สึกอึดอัดในระยะแรกของความเป็นสมาชิกใน

ชุมชนหรือในสังคมเนื่องจากต้องใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ ต้องระวังในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน

เพราะกลัวว่าจะประฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง  ต่างจากมุอัลลัฟที่แยกครอบครัวไปอยู่ต่างหากเนื่องจาก

ไปอยู่ในสังคมหรือชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นคนต่างศาสนา มุอัลลัฟจะเกิดความมั่นใจ

ในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้ดีกว่า มุอัลลัฟกล้าที่จะเปิดเผยความเป็นมุสลิมของตนเอง 

กล้าที่จะแสดงออกว่าตนเองเป็นมุสลิม  เช่น กรณีของฮาบีบะฮ์ ที่แยกตัวไปอยู่ต่างหากเปิดเผยตนเอง

ให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นมุสลิมจากการแต่งกายด้วยผ้าคลุมฮิญาบออกจากบ้านไปท างาน กรณีของ

ตอฮาและยาซีน ที่เปิดเผยให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นมุสลิมด้วยการบอกกล่าว  

บริบทของสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนหรือสังคมจึงเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะ

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่สิ่งส าคัญที่สุดของการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟคือความศรัทธาเชื่อมั่นในศาสนาอิสลาม  ศรัทธาและเชื่อมั่นในความเป็นมุสลิมของตนอย่าง 

บริสุทธ์ใจพร้อมที่จะได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  ซึ่งสิ่งแวดล้อมของครอบครัว ชุมชนหรือ

สังคมมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ  โดยมี

บริบทแวดล้อมขณะสื่อสารเป็นเงื่อนไขซึ่ง ก่อให้เกิดสถานการณ์หนึ่งๆ ขึ้นมา ได้แก่ การเผชิญหน้า 

ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของมุอัลลัฟกับบุคคลหรือกลุ่มคน  ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตัวของมุอัลลัฟเองหากมุอัลลัฟ เผชิญหน้า

กับบุคคลที่รู้จักสนิทสนม หรือคนที่คุ้นเคยกันมาก่อน และบุคคลนั้นรู้ว่าตนเองเป็นมุสลิม มุอัลลัฟจะ

ไม่สื่อสารหรือแสดงอัตลักษณ์มุสลิมออกมา มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมุอัลลัฟ 

ได้แก่ สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร  ประเด็นการสื่อสาร ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร บุคคลที่มุอัลลัฟ

สื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการสื่อสาร แต่ในกรณีที่มุอัลลัฟเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิก

DPU



195 

ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งบุคคลในกลุ่มนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อน มุอัลลัฟจะสื่อสารอัตลักษณ์โดยการ

เปิดเผยตัวตนจากการแต่งกาย เช่นมุอัลลัฟหญิงแต่งกายคลุมฮิญาบ แต่ในส่วนของมุอัลลัฟชายหรือ

มุอัลลัฟหญิงที่ไม่ได้คลุมฮิญาบ เมื่อออกนอกบ้านการแต่งกายไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นมุสลิมหรือไม่

เพราะจะกลมกลืนกับคนทั่วไปในสังคม แต่ถ้าในสถานการณ์นั้นๆ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

ของศาสนาอิสลามแล้ว  ถ้าหลีกเลี่ยงได้ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสารเลือกที่จะหลีกเลี่ยงออกจาก

สถานการณ์นั้น แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มุอัลลัฟจะสื่อสารด้วยการบอกกล่าวให้บุคคลอ่ืนทราบว่า

ตนเป็นมุสลิม เพื่อที่จะได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย เป็นการรักษา

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน   กล่าวโดยสรุปได้ว่าการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง ประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรมการสื่อสาร และ ปัจจัยที่

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ   

พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟแบ่งออกได้ 4 ลักษณะ 

ประกอบด้วย การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

บุคคลอ่ืน ให้สอดคล้องกับบุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดการยอมรับ  เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและ

ทัศนคติให้เข้ากับบุคคลหรือสังคมตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง เพื่อ

ปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม จนเกิดเป็นความศรัทธาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง

สามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และ เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน

บุคลิกภาพ วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม   ด้วยการสังเกต การ

สอบถาม การบอกเล่า การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา และ การอ่านหนังสือ

หรือจากสื่ออ่ืนๆ    

พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟประกอบด้วย การสื่อสาร

ภายในบุคคลโดยอาศัยจิตส านึกและสติสัมปชัญญะ การสื่อสารระหว่างบุคคลในบทบาทความเป็นลูก 

และ ความเป็นสามีภรรยากัน  และการสื่อสารกลุ่มในฐานะความเป็นสมาชิกของครอบครัวหรือชุมชน   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ได้แก่บริบทของสิ่งแวดล้อมของครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือ

สังคม ประกอบด้วย สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร  ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร ประเด็นการสื่อสาร 

บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความศรัทธาในศาสนา

อิสลามอย่างบริสุทธิ์ใจของมุอัลลัฟ รวมถึงความสัมพันธ์และความเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้ อกูลกันของ

บุคคลในครอบครัว ในชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  
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การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ในเขตชุมชนชนบท 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ จากพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่มุอัลลัฟแสดงออกโดยสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟ ว่ามุอัลลัฟมีการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในการใช้ชีวิตประจ าวัน

ตามหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไร ทั้งด้านวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลตาม

ความเป็นจริงและสมบูรณ์ของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบท โดยผู้วิจัยเน้นจุดสนใจเช่นเดียวกับที่กล่าว

ไว้ในบทที่ 4  อันประกอบด้วย พฤติกรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมการสื่อสาร และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  แตกต่างกันตรงที่ในบทที่ 5 นี้กลุ่ม

ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นมุอัลลัฟที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบท 

ข้อมูลทั่ วไปเกี่ ยวกับมุ อัลลัฟ กลุ่มตัวอย่ าง  ในเขตชุมชนชนบท จ านวน 12 คน 

ประกอบด้วย มุอัลลัฟผู้เข้ารับอิสลามด้วยเหตุผลการสมรสกับชาวมุสลิมโดยไม่เคยสนใจศาสนา

อิสลามมาก่อน อาศัยอยู่พื้นที่ต่างๆ ของชุมชนชนบท ซึ่งในงานวิจัยนี้ ชุมชนชนบท หมายถึงชุมชน

มุสลิมในจังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และ สมุทรปราการ เป็นมุอัลลัฟผู้มี

อายุ ระหว่าง 15 – 45 ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทั่วถึง ผู้วิจัยจึงก าหนดช่วง

อายุดังนี้  อายุระหว่าง  15 - 25 ปี   จ านวน  4  คน  อายุระหว่าง 26 - 35 ปี    จ านวน  4  คน และอายุ

ระหว่าง  36 - 45 ปี    จ านวน  4  คนโดยในแต่ละช่วงอายุเป็น เพศชาย  2  คน และ เพศหญิง  2 คน 

มุอัลลัฟแต่ละคนมีอายุการสมรสไม่เกิน 5 ปี  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 5 .1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนชนบท อายุระหว่าง 15-25  ปี ที่ได้รับการ   

                       สัมภาษณ์ 

 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

สุวิทย์ 

(อุสมาน) 

ชาย 22 ปี ปริญญาตรี 2 ปี พนักงานบริษัท/อยู่รวมกับครอบครัวภรรยา/บ้าน

เดี่ยวในชุมชนมุสลิม ประชากรส่วนใหญ่รู้จักกัน 

เกี่ยวดองเป็นเครือญาติกัน/ ครอบครัวของภรรยา

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา  ประชากรส่วนใหญ่ใน

ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ /

บ้านห่างจากมัสยิด 1 กิโลเมตร อ าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ  

ประกิจ 

(อิบรอฮีม) 

ชาย 25 ปี ปวช. 3  ปี รับจ้าง/อยู่รวมกับครอบครัวภรรยา อยู่ห่างมัสยิด

ประมาณ 500 เมตร / บ้านอยู่ในที่ดินของมัสยิด 

เป็นชุมชนมุสลิม ประชากรส่วนมากในชุมชนยัง

มีที่ดินท านา อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ศุภลักษณ์ 

 (มูนา) 

หญิง 18 ปี ปวช. 1 ปี 

8 เดือน 

ค้าขาย / เดิมเป็นคนกรุงเทพฯ หลังจากแต่งงาน

ย้ายไปอยู่กับครอบครัวสามี / บ้านเดี่ยวอยู่รวมใน

พื้นที่เดียวกัน ใกล้เคียงกันกับบ้านของเครือญาติ 

ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/ห่างจาก

มัสยิดประมาณ 2 กิโลเมตร 

นฤมล  

(ซัลมา) 

หญิง 20 ปี ปวช. 1 ปี แม่บ้าน /อาศัยอยู่กับครอบครัวสามี เป็นบ้านเดี่ยว 

บนที่ดินของฝ่ายสามี เป็นชุมชนมุสลิม ห่างจาก

มัสยิดประมาณ 500 เมตร/ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี  
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ตารางที่ 5.2  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนชนบท อายุระหว่าง 26-35 ปี ที่ได้รับการ  

                     สัมภาษณ์ 

 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

เพิ่มพูน 

(ฮาดี) 

ชาย 27 ปี ปวช. 4  เดือน พนักงานบริษัท/ อยู่กับครอบครัวฝ่ายภรรยาใน

บ้านหลังเดียวกัน ในชุมชนมัสยิด   อ.บางน้ า

เปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา บ้านพักอาศัยอยู่ห่างจาก

มัสยิดประมาณ 100 เมตร 

ปราโมชย์ 

(ซอและห์) 

ชาย 30 ปี ปริญญาตรี 1 ปี 

6  เดือน 

วิศวกร / ปลูกบ้านแยกต่างหากบนที่ดินของฝ่าย

ภรรยา ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อยู่

หลังเดียวโดด ห่างจากบ้านญาติพี่น้องประมาณ 

500 เมตร/ สภาพแวดล้อมรอบบ้านเป็นทุ่งนา ห่าง

จากมัสยิดประมาณ 1 กิโลเมตรคร่ึง 

 กนกวรรณ

(มารียะห์) 

หญิง 34 ปี ปวส. 4 ปี แม่บ้าน / ปลูกบ้านแยกต่างหากบนที่ดินของสามี 

ในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ครอบครัว

ฝ่ายสามีมีอาชีพท านา / ห่างจากมัสยิดประมาณ  1 

กิโลเมตร สภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นทุ่งนา 

วิภาพร 

(ฮับเซาะห์) 

หญิง 29 ปี ปวช. 2 ปี 

5 เดือน 

รับจ้ า งตั ด เสื้ อผ้ าอยู่ กับบ้ าน  /  อาศั ยอยู่ กั บ

ครอบครัวสามี เป็นบ้านเดี่ยวในอ าเภอล าลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี /อยู่ห่างจากมัสยิดประมาณ  400 

เมตร  
 

 

 

 

DPU



199 

ตารางที่ 5.3  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟชุมชนชนบท อายุระหว่าง 36-45 ปี ที่ได้รับการ     

                      สัมภาษณ์ 

 

 

ชื่อ 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ระดับ

การศึกษา 

ระยะเวลา 

การเข้ารับ

อิสลาม 

ข้อมูลพื้นฐานท่ัวไป 

(อาชีพ / ลักษณะครอบครัว / ลักษณะชุมชน) 

จ าลอง 

(อาลี) 

ชาย 43 ปี ป. 4 4 ปี 

7 เดือน 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ บ้านภรรยาอาศัย

อยู่ในชุมชนมัสยิด อ.บางน้ าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 

อยู่ห่างมัสยิดประมาณ 1 กิโลเมตร ประชากรใน

ชุมชนส่วนใหญ่ท านาข้ าว  และ เป็นมุสลิม

ประมาณร้อยละ 90 

พิเชษฐ ์

 (มูซา) 

ชาย 40 ปี ม.3 5 ปี 

 

รับจ้างทั่วไป / ปลูกบ้านแยกต่างหากจาก เป็นบ้าน

เดี่ยว บนที่ดินของครอบครัวภรรยา อยู่ห่างมัสยิด

ประมาณ 2 กิโลเมตร/  อ า เภอไชโย จังหวัด

อ่างทอง ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบ

อาชีพท านา 

ปรานี 

(อามีนะห์) 

หญิง 36 ปี ป.4 5 ปี ท านา / ปลูกบ้านแยกต่างหากจากครอบครัวสามี 

เป็นบ้านเดี่ยวบนที่ดินของฝ่ายสามี  ในชุมชน

มุสลิม/ ห่างจากมัสยิด ประมาณ 300 เมตร /อ าเภอ

บางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชากรส่วน

ใหญ่มีอาชีพท านา 

สุกัญญา 

(ไลลา) 

หญิง 38 ม.6 4 ปี พนักงานโรงงาน / อยู่กับครอบครัวสามี เป็น

ชุมชนมุสลิม ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนมี

อาชีพหลากหลาย อยู่รวมกันแบบเครือญาติ ห่าง

จากมัสยิดประมาณ 500 เมตร /อ าเภอบางปะอิน  

จังหวัดอยุธยา 
 

DPU



200 

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบท พบว่า มุอัลลัฟทั้งเพศชายและ   

เพศหญิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขาย  มุอัลลัฟชายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วน

มุอัลลัฟหญิงบางคนไม่ได้ประอาชีพ บางคนมีอาชีพเกษตรกรรมคือการท านา มุอัลลัฟในเขตชุมชน

ชนบทส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  และหลังจากแต่งงานแล้วมุอัลลัฟจะอาศัยอยู่กับ

ครอบครัวของคู่สมรส  โดยทั่วไปมีฐานะปานกลาง มุอัลลัฟบางครอบครัวฝ่ายสามีหรือภรรยาที่เป็น

มุสลิมจะมีที่ดินเป็นของตนเองจ านวนมาก  ชุมชนที่อาศัยเป็นชุมชนมุสลิม  โดยที่บางครอบครัวปลูก

บ้านอยู่ในที่ดินของมัสยิด แต่ส าหรับครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีมักจะแยกครอบครัวปลูกบ้านไปอยู่

ตามล าพังบนที่ดินของครอบครัวฝ่ายสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟเอง มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการ

ประกอบศาสนกิจ ระยะห่างของบ้านพักอาศัยกับมัสยิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ห่างจาก

มัสยิดในรัศมี 1 กิโลเมตร สะดวกต่อการไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด  ขนาดของมัสยิดในเขตชุมชน

ชนบทที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่มีขนาดเล็กและมีชั้นเดียว มีอิหม่ามประจ ามัสยิดเป็นที่นับถือและเป็นผู้น าใน

กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองวิถีชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมัสยิดจะเป็นสถานที่

ส าหรับการเรียนการสอนศาสนาให้กับสมาชิกในชุมชน เช่นเป็นที่สอนศาสนาและสอนอ่านคัมภีร์    

อัล-กุรฺอานส าหรับเยาวชนมุสลิมและมุสลิมทั่วไปรวมทั้งมุอัลลัฟด้วย  

ความสัมพันธ์ของมุอัลลัฟกับบุคคลในครอบครัวและชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกัน 

ถึงแม้ว่ามุ อัลลัฟกลุ่มตัวอย่างบางคนจะปลูกบ้านอยู่ต่างหากแต่ก็ยังอาศัยอยู่ในชุมชนเดิม มี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในชุมชนในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่ง คนทั่วไปในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัย 

อยู่มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ และมีความคุ้นเคยกันระหว่างครอบครัว มีวิถีชีวิตประจ าวัน

คล้ายคลึงกัน  เวลามีงานบุญเช่นงานประจ าปีของมัสยิดหรืองานมงคลเช่นงานแต่งงาน งานขึ้นบ้าน

ใหม่ คนในชุมชนมักให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มุอัลลัฟในชุมชนชนบทมีเวลาอยู่กับครอบครัวและ

ชุมชนค่อนข้างมาก ท าให้มุอัลลัฟมีการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในครอบครัวของฝ่ายสามีหรือภรรยาอย่าง

สม่ าเสมอ  ชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่เป็นชุมชนมุสลิม เป็นบ้านเดี่ยวปลูกใกล้เคียงกัน  ลักษณะบ้านพัก

เป็นบ้านไม้มีใต้ถุน บ้านบางหลังจะมีการต่อเติมใต้ถุนเป็นห้องพักอาศัยส าหรับสมาชิกในครอบครัวที่

แต่งงานใหม่ให้มีห้องแยกต่างหากในบ้านหลังเดิม  บางชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ไม่มีร้ัวบ้านแต่จะมี

แนวต้นไม้ที่ปลูกไว้แสดงอาณาเขตของบ้าน แต่บางครอบครัวที่มีเนื้อที่ดินมากจะมีร้ัวลวดหนามกั้น

แสดงขอบเขตของที่พักอาศัย  

 

 

DPU



201 

5.1 พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เร่ิมจากความสัมพันธ์ที่มุอัลลัฟได้รู้จัก

กับมุสลิมที่ตนเองคบหาและพัฒนาความสัมพันธ์จากคนรู้จัก เป็นคนรักหรือคู่รัก จนกระทั่งมีเป้าหมาย

ในชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา โดยก่อนหน้าที่จะรู้จักมุสลิมนั้น มุอัลลัฟไม่เคยสนใจในวิถีชีวิต

ของมุสลิมมาก่อนจนกระทั่งได้มารู้จักกับมุสลิมจึงเร่ิมสนใจวิถีชีวิตมุสลิมเพราะต้องการที่จะสมรสกับ

มุสลิมและจ าเป็นต้องเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาอิสลาม โดยที่มุอัลลัฟบางคน

นั้นจ าเป็นต้องมาเข้ารับศาสนาอิสลามเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างมุอัลลัฟกับมุสลิม

เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

 

มุอัลลัฟ ก. (ขอสงวนนาม สัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2552) ได้เล่าให้ผู้วิจัยทราบถึงการพบเจอ

กับมุสลิมว่า  “คร้ังแรกที่เจอกันก็คบหากันแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวทั่วไปเรียนหนังสือด้วยกัน หนีเรียนไป

เที่ยวด้วยกันบ้าง จนในที่สุดมีความสัมพันธ์กันพ่อแม่เราทั้งฝ่ายรู้จึงต้องให้แต่งงานกัน ก็รู้นะว่าเขาเป็น

อิสลาม พ่อเรารู้ว่าแฟนเรานับถืออิสลามก็ไม่ได้ว่าอะไร ส่วนแม่ก็ไม่พอใจบ้างแต่เร่ืองมันเกินเลยกัน

ไปแล้ว ก็จ าต้องให้แต่งงานกันและยอมให้เข้ารับอิสลาม  พ่อเราเองยังบอกเลยว่าคนอิสลามเขาเคร่ง

ศาสนานะแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องไปปฏิบัติตามศาสนาเขาให้ได้ ศาสนาไหนๆก็ สอนให้ท าดีกัน

ทั้งนั้น คนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ที่ศาสนา ตัวเราเองมารู้ว่าแฟนเราเป็นมุสลิมก็หลังจากที่เราทั้ง

สองคนมีความสัมพันธ์กันไปแล้ว ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะต้องแยกทางกันเพราะคิดว่าตัวเองคงนับ ถือ

ศาสนาอิสลามไม่ได้ แต่เมื่อเร่ืองมันเกินเลยและจ าเป็นต้องแต่งงานกันก็ต้องเข้ารับอิสลาม” 

 

ผู้วิจัย          :   หลังจากเข้ารับอิสลามแล้วมีการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ  

ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

มุอัลลัฟ ก.  :  ก็ค่อยๆ เรียนรู้ โดยส่วนมากแฟนจะเป็นคนสอนให้ ไม่เข้าใจก็ถาม  

                       บางคร้ังอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถาม จากมะของแฟนหรือจากคนในครอบครัว

ของแฟนบ้าง แฟนก็บอกว่าต้องค่อยๆ พยายามเรียนรู้และท าความเข้าใจไป 

ผู้วิจัย           :  นอกจากการเรียนรู้จากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวแล้วมีวิธีการเรียนรู้  

                      เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

                      อย่างไร 
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มุอัลลัฟ ก.  :  หลังจากแต่งงานก็ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของแฟน ชุมชนที่อาศัยอยู่นี้

ส่วนมากเป็นคนมุสลิม เวลาที่คนในชุมชนเจอกันก็เห็นเขาทักทายกัน  ด้วย

การกล่าวเป็นภาษาอิสลามพร้อมกับจับมือกัน เร่ืองการแต่งกายก็ดู  ตัวอย่างที่

เห็นคนในชุมชนเขาแต่งแล้วก็แต่งตามเขา บางคร้ังในเร่ืองที่   สงสัยก็หา

หนังสือมาอ่านเองบ้าง แต่อ่านภาษาอิสลามไม่เป็นหรอก อ่าน แต่ ค าอธิบาย

ภาษาไทยไม่เข้าใจก็ถามแฟน ถ้าอยู่กับบ้านก็แต่งตัวปกติทั่วไปนอกจากว่า

จะต้องไปงานบุญงานกุศลในชุมชนก็จะแต่งกายให้เข้ากับสถานการณ์ 

แต่งตัวให้เหมาะสมกับงานที่จะไปร่วม 

ผู้วิจัย          :  นอกจากนี้แล้วเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไรบ้าง 

มุอัลลัฟ ก.  :  นอกจากเร่ืองการแต่งกายที่เรียนรู้ได้จากการสังเกต เร่ืองอื่นๆ ถ้าสงสัยหรือ

คิดว่าถ้าท าไปแล้วจะถูกต้องหรือไม่ ก็จะใช้วิธีการถามจากแฟน  ตนเอง เช่น 

เร่ืองละหมาด เร่ืองถือศีลอด เร่ืองการกล่าวค าทักทาย เร่ืองการออกเสียงชื่อ

เรียกที่เป็นภาษาอาหรับ 

 

มุอัลลัฟเร่ิมที่จะตระหนักรู้ในตนเองถึงความเป็นมุสลิมและการใช้ชีวิตแบบมุสลิมทั่วไป

ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเร่ิมจากคู่สมรสของมุอัลลัฟเอง จากบุคคล

ในครอบครัวและจากบุคคลที่รู้จักกันในชุมชน นอกจากนี้ก็อ่านจากหนังสือ เมื่อมีข้อสงสัยก็สอบถาม

จากผู้รู้ ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟท่านนี้พบว่า ครอบครัวเดิมของมุอัลลัฟโดยเฉพาะบิดาของมุอัลลัฟเองมี

ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่า ผู้ที่นับถืออิสลามจะมีความเคร่งครัดในศาสนา จึงแนะน าให้

มุอัลลัฟต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามให้ได้ มุอัลลัฟเรียนรู้การกล่าวค าทักทาย 

การแต่งกาย ด้วยการสังเกต และหัดออกเสียงชื่อเรียกหรือค าที่เป็นภาษาอาหรับ ด้วยการสอบถามจาก

บุคคลใกล้ชิดและจากบุคคลที่รู้จัก 

 

เช่นเดียวกับ ซัลมา  (สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2552) ที่ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า “ก่อนเข้ารับ

ศาสนาอิสลามเพื่อแต่งงานกับมุสลิมตนเองไม่เคยสนใจในศาสนาอิสลามมาก่อนเลย  จนกระทั่งได้พบ

กับแฟนตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมต้นด้วยกัน พอจบ ม.3 ตนเองก็ไปเรียนต่อ ปวช. ส่วนแฟนเรา พ่อแม่

เขาให้ไปเรียนต่อทางด้านศาสนา ระหว่างนั้นเราก็ยังคบกันอยู่    พ่อแม่แฟนเขาก็จะให้เราเลิกคบกันนะ 

แต่เราสองคนไม่ยอมในที่สุดก็ได้นิกะหฺ (แต่งงาน) กัน  แต่ในระหว่างที่คบกันอยู่นั้นก็เร่ิมสนใจวิถีชีวิต
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แบบมุสลิมเรียนรู้จากเพื่อนมุสลิมที่เป็นผู้หญิงบ้าง เพื่อนเราเองก็บอกว่าถ้าชอบพอกับคนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามและคิดว่าจะแต่งงานด้วยตนเองต้องเข้ารับศาสนาอิสลามก่อน บางคร้ังก็เรียนรู้จากแฟน

เราเองหรือสอบถามจากบุคคลที่คุ้นเคยกันบ้าง”  

  

ผู้วิจัย  :  ซัลมาเร่ิมเรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิมอย่างไร 

ซัลมา  :  ก็อย่างที่บอกค่ะ เรียนรู้จากเพื่อนและก็จากแฟน  เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่ผู้หญิง  

มุสลิมต้องเรียนรู้ส่วนมากก็จะถามจากเพื่อนๆ ส่วนเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

ต่างๆ ของศาสนาอิสลามส่วนใหญ่แล้วแฟนก็จะเป็นคนคอยบอกบางครั้งก็มีคน

ใกล้ชิดในบ้านคอยบอกคอยเตือนเสมอ อาจจะเพราะว่าเรายัง อายุน้อย  

ผู้วิจัย  :  นอกจากเรียนรู้จากคนใกล้ชิดแล้วเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่ืนอีกอย่างไร 

ซัลมา  :  ก็มีค่ะเช่นเร่ือง ละหมาด แฟนก็ซื้อซีดีสอนการละหมาดมาให้ดู ท่าทางก็พอท า

ตามได้ค่ะ แต่ค าอ่านหรือบทอ่านในขณะละหมาด นี่แรกๆที่ฟังไม่รู้เร่ือง เลยฟัง

ไม่ออก ต้องให้แฟนเขียนค าอ่านทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้วก็หัดท่องจ าและ 

ค่อยๆ ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง  ในเร่ืองของการแต่งกายก็จะเรียนรู้และสอบถาม

เอาจากเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมของตนเอง 

ผู้วิจัย   :  เคยไปเรียนรู้หลักการศาสนาอิสลามจากสถาบันที่มีการสอนบ้างหรือไม่ 

ซัลมา  :  เคยค่ะ เคยไปฟังบรรยายที่สันติชน แฟนพาไป ไปได้ 2 ถึง 3 คร้ัง เนื่องจากอยู่ไกล

บ้าน ไปฟังก็ดีค่ะอาจารย์สอนเข้าใจและก็ได้รู้จักเพื่อนมุอัลลัฟ ได้      

               แลกเปลี่ยนทัศนระหว่างกัน คุยระหว่างมุอัลลัฟด้วยกันก็เข้าใจกันดีค่ะ 

ผู้วิจัย   :  นอกจากเรียนรู้ด้านหลักการศาสนาแล้ว ซัลมาเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความ  

 เป็นมุสลิมอย่างไร 

ซัลมา  :  ถ้าเร่ืองการแต่งกายก็สังเกตุดูว่าปกติเขาแต่งกายกันแบบไหน เวลาอยู่บ้าน    

เวลาออกนอกบ้านควรแต่งอย่างไร ส่วนอาหารการกินก็เลือกร้านที่มุสลิมขาย

เท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่หมู เช่นไก่หรือเนื้อวัว ถ้าไม่ได้เชือดโดย

มุสลิมก็ทานไม่ได้ 
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มุอัลลัฟตระหนักถึงความเป็นมุสลิม จากการที่ได้ตัดสินใจที่จะคบกับมุสลิมและคาดหวังที่

จะแต่งงานกัน มุอัลลัฟเรียนรู้ความเป็นมุสลิมจากสามีตนเอง จากคนในครอบครัวและจากเพื่อน

ใกล้ชิดที่เป็นมุสลิม ไปเรียนรู้จากสถาบันที่มีการสอนศาสนาอิสลามบ้างตามโอกาส  มุอัลลัฟเรียนรู้ 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการสังเกต และการสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด เพื่อนมุอัลลัฟที่ เป็น

มุสลิมจะเป็นผู้ให้ความรู้แก่มุอัลลัฟในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุสลิมเพศหญิงควรจะประพฤติปฏิบัติ

หรือควรจะละเว้น นอกจากนี้มุอัลลัฟมีความระวังในเร่ืองอาหารการกินมากขึ้น  ผู้วิจัยสังเกตพบว่าใน

ครอบครัวของมุอัลลัฟ มีมุมที่ เก็บพรม ผ้าโสร่งและชุดส าหรับผู้หญิง (ชุดตะละกง) ที่ใช้ปฏิบัติการ

นมาซ แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นครอบครัวมุสลิมของมุอัลลัฟ 

 

ฮาดี (สัมภาษณ์ 17 มกราคม 2553) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ ณ มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม 

ต าบลสิงโตทอง อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่มีมัสยิดแห่งนี้เป็น

สถานที่อบรมให้ความรู้ด้านศาสนาแก่พี่น้องมุสลิมในชุมชน และมีการเปิดอบรมให้กับมุอัลลัฟ  ฮาดี

ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า   “สิ่งที่จะสังเกตได้ว่าใครคือมุสลิม ก็ดูจากการแต่งกาย คนในชุมชนนี้แต่งกาย

คล้ายคลึงกันหมด เช่นผู้ชายนุ่งผ้าโสร่งแบบมุสลิมอยู่บ้าน ตนเองมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบมุสลิม

เนื่องจากพี่ชาย 4 คนก็แต่งงานกับมุสลิม แต่ตนเองไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องเป็นมุสลิมเหมือนกับพี่ชาย 

จนกระทั่งได้มาพบกับแฟนเน่ืองจากท างานที่เดียวกันแรกๆ ก็ไม่ได้คิดอะไร เร่ิมจากการเป็นเพื่อนงาน 

คบกันนานวันขึ้นความรู้สึกที่เป็นเพื่อนกันก็เร่ิมเปลี่ยนไป ตอนแรกก็ไม่ทราบหรอกว่าเขาเป็นมุสลิม 

มาทราบก็ตอนที่เราไปบอกเขาว่าเราชอบเขาอยากคบจริงจังด้วย เขาก็บอกว่าเขาเป็นมุสลิมนะ ไม่กลัว

เหรอถ้าจะมาเข้าอิสลาม” 

 

ผู้วิจัย  :   เมื่อทราบว่าผู้หญิงคนที่เราชอบนับถือศาสนาอิสลาม รู้สึกอย่างไรครับ 

ฮาดี     :  ทีแรกก็ยังไม่คิดอะไรครับ รู้สึกเฉยๆ เพราะตนเองก็มีพี่ชาย 4 คนที่เข้ารับอิสลาม

ไปแล้ว คิดแค่ว่าคงไม่ใช่เร่ืองยากถ้าตนเองจะมาเข้ารับอิสลามอีกคน           

ผู้วิจัย   :  เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว เรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์  

ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ฮาดี      :  หลังจากที่ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับมุสลิมแล้วก็ไปพบพ่อของแฟนก่อน พ่อ 

เขาก็ไม่ได้ห้ามอะไร แต่ให้เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามก่อนให้มั่นใจก่อน

ว่าจะเป็นมุสลิมได้ สามารถใช้ชีวิตแบบมุสลิมได้ ในช่วงแรกๆก็ได้พี่ชายของ
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ตนเองเป็นคนแนะน าให้มาเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนศาสนาที่มัสยิดนี้ ครูเขา

ก็สอนในเร่ืองหลักความศรัทธา หลักการปฏิบัติ และก็เร่ืองทั่วๆไป ใช้เวลาเรียน

กับครูอยู่ระยะหนึ่งจนพ่อเขาเห็นแล้วว่าเรามีความเข้าใจในศาสนาอิสลามมากขึ้น 

และน่าจะเป็นมุสลิมได้ 

ผู้วิจัย  :  นอกจากเรียนจากครูสอนศาสนาและคนใกล้ชิดแล้ว เรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

                                 ความเป็นมุสลิมด้วยวิธีอ่ืนๆ อย่างไร 

ฮาดี    :  ก็ซื้อหนังสือเกี่ยวกับอิสลามมาอ่าน บางคร้ังครูสอนศาสนาก็เอามาให้ยืมอ่านบ้าง 

หนังสือบางเล่มมีทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับพร้อมความหมาย ภาษาอาหรับก็

อ่านออก ใช้วิธีอ่านความหมายภาษาไทย  

     ผู้วิจัย  :  เร่ืองการแต่งกายหรืออาหารเรียนรู้อย่างไร 

ฮาดี    :  ก็สังเกตดูจากมุสลิมในชุมชนและที่รู้จักทั่วๆไปว่าผู้ชาย ผู้หญิงเขาแต่งตัวกัน

อย่างไรการแต่งกายเรียนรู้ไม่ยากหรอกครับ เร่ืองการปฏิบัติเรียนรู้ยากกว่า ผมไม่

เคยนุ่งโสร่งมาก่อน พอนุ่งคร้ังแรกรู้สึกตัวเองแปลกๆไป ผู้ชายมุสลิมถ้าไม่สวม

หมวกไม่นุ่งโสร่งให้เห็น ผมว่าถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็คงบอกไม่ได้ครับว่าใครเป็น

พุทธใครเป็นมุสลิม ส่วนผู้หญิงถ้าเห็นมีผ้าคลุมผมมาบอกได้ทันทีเลยว่าเป็น

มุสลิมแน่นอน เพราะการคลุมผมของผู้หญิงมุสลิมเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่ไม่

เหมือนใคร ส่วนอาหารก็สังเกตไม่ยากว่าร้านไหนทานได้ไม่ได้ 

ร้านที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่จะสัญลักษณ์ค าว่า ฮาลาล ให้เห็นชัด หรือไม่ก็มีค าภาษา

อาหรับแสดงไว้ให้เห็น ถ้าคนขายเป็นผู้หญิงส่วนมากก็จะคลุมฮิญาบ 

ผู้วิจัย  :  ชุมชนมีส่วนช่วยในการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมหรือไม่อย่างไร 

ฮาดี    :  หลังจากที่เราสองคนได้นิกะหฺ โชคดีอย่างหนึ่งคือบ้านเราอยู่ใกล้มัสยิด ผมเลยได้

ซึมซับวิถีชีวิตแบบมุสลิมจากผู้คนในชุมชน สิ่งที่สงสัยก็สอบถามจากครูสอน

ศาสนาบ้าง ในเร่ืองทั่วๆไปก็สอบถามจากคนใกล้ชิดและจากภรรยา 

ผู้วิจัย :  พี่ชายทั้งสี่คนของฮาดีมีบทบาทต่อการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม อย่างไร 

ฮาดี    :  มีครับ พี่ผมคนนึงพอรู้ว่าผมมีแฟนเป็นมุสลิม ก็บอกผมว่าอิสลามดีแบบนั้นแบบนี้ 

ดีแล้วที่จะมารับอิสลามด้วยกัน อ้อพี่ชายผมคนนี้ไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้ว พี่ผม

บอกว่าที่จริงแล้วอิสลามอยู่อย่างสันติสงบ มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ชัดเจนคืออัลลอฮฺ

(ซบ.) วิถีชีวิตก็ปฏิบัติตามแนวทางที่นบีมุฮัมมัดปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ให้ พี่ผม

DPU



206 

บอกว่าความเป็นมุสลิม ต่างจากพุทธก็เร่ืองพิธีกรรมและความเชื่อ ความนับถือที่

แตกต่างกัน แต่ในความเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักศาสนาไม่แตกต่างกันหรอก 

เป็นเรื่องที่ดีส าหรับผมอย่างหนึง่ที่มีพี่ชายมาเข้ารับอิสลามก่อน ท าให้รู้สึกว่ามีคน

ที่เข้าใจในความรู้สึกของคนที่เปลี่ยนจากพุทธมาเข้ารับอิสลาม เร่ืองของอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมถ้าเป็นเร่ืองทั่วไปในชีวิตประจ าวัน นอกจากการแต่งกายแล้วก็

เป็นเรื่องอาหารการกิน เช่นเรื่องดื่มเหล้า แต่ก่อนเรียกว่าผมก็ดื่มทุกโอกาสนะ แต่

พอมาเข้ารับอิสลามเหล้าเป็นเร่ืองแรกเลยที่ผมเรียนรู้ว่าต้องเลิก ตอนนี้ก็เลิกเหล้า

ได้แล้ว แต่ตอนเป็นพุทธทั้งๆที่รู้ว่าผิดศีล แต่ก็เลิกไม่ได้แปลกดี  นอกจากไม่ดื่ม

เหล้าแล้วอาหารทุกอย่างที่ไม่ใช่มุสลิมท าหรือไม่ใช่ร้านมุสลิมก็ทานไม่ได้ ส่วน

เร่ืองทั่วๆไปเช่น การทักทาย การปฏิบัติละหมาด การถือศีลอด พี่ผมก็เป็นคน

แนะน า 

 

มุอัลลัฟให้ความสนใจในศาสนาอิสลามและมีความมั่นใจว่าตนเองต้องการแต่งงานใช้ชีวิต

คู่กับผู้หญิงที่เป็นมุสลิมจึงเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากคนใกล้ชิด และไปเรียนกับครูสอน

ศาสนาอิสลาม เรียนจากการอ่านหนังสือ และสอบถามสิ่งที่สงสัยจากคนใกล้ชิด รวมถึงการสังเกต

พฤติกรรมความเป็นอยู่ การแต่งกายของชาวมุสลิมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่   เรียนรู้อัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมด้วยตนเองจากคนใกล้ชิดซึ่งเป็นมุอัลลัฟเหมือนกัน ท าให้เข้าใจความรู้สึกของตนเองที่

เปลี่ยนศาสนา โดยมุอัลลัฟเรียนรู้หลักศรัทธา หลักปฏิบัติจากครูสอนศาสนา  และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบ

มุสลิมรวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากคนใกล้ชิด มุอัลลัฟเรียนรู้เร่ืองการกิน การดื่มที่เป็นข้อห้าม

ของศาสนาอิสลามที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

 

อาลี (สัมภาษณ์17 มกราคม 2553) เป็นผู้หนึ่งที่สื่อสารให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของเขาอย่างชัดเจนด้วยการนุ่งโสร่งและสวมหมวกกะปิเยาะห์สีขาว อาลีเป็นคนในชุมชนเดียวกับฮาดี 

เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “ตนเองรู้จักกับแฟนก็เพราะว่าแฟนเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง แฟนท าอร่อยมากิน

เป็นประจ าทั้งมื้อกลางวัน และมื้อเย็นถ้าแฟนยังไม่เก็บร้าน โดยส่วนตัวชอบวิถีชีวิตแบบมุสลิม แต่ไม่

เคยคิดว่าจะต้องมาเป็นมุสลิม  จนกระทั่งวันหนึ่งจากการที่เราเป็นลูกค้าประจ า จนคุ้นเคยกัน แฟนผม

ทักว่า มาทุกวันแบบนี้เลิกกินหมูเลยดีกว่ามาเป็นมุสลิมเลยดีมั๊ย  จากวันนั้นผมจึงเร่ิมสนใจเกี่ยวกับคน
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มุสลิมและขนบธรรมเนียมมุสลิมมากขึ้น เคยถามแฟนว่ายังไม่เข้าอิสลามสามารถแต่งงานกับอิสลาม

ได้มั๊ย แฟนผมบอกว่าไม่ได้ต้องรับอิสลามก่อน ตอนนั้นผมเร่ิมชอบเขาแล้วเขาก็คงจะพอรู้ตัวบ้าง” 

 

ผู้วิจัย  :  คุณเร่ิมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

อาลี    :  ส่วนใหญ่ก็จะหาหนังสือมาอ่านเองนะ อ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอก แต่ดีที่มี 

เพื่อนเป็นมุสลิมอยู่บ้างก็ถามเอาจากเขา และเล่าให้เพื่อนฟังว่าตนเองชอบ 

ผู้หญิงมุสลิม เพื่อนก็บอกว่าถ้าอยากแต่งงานกับคนมุสลิมเราต้องเข้ารับ 

ศาสนาอิสลามก่อน ก็เลยถามเพื่อนว่ามีที่ไหนเปิดสอนบ้างและจะเป็นมุสลิมต้อง

ท าอย่างไร เพื่อนเลยถามว่าแน่ใจเหรอว่าอยากเป็นมุสลิม ผมบอกว่าแน่ใจ เพื่อน

ผมจึงพาไปเข้ารับอิสลามกับครูสอนศาสนาคนนึง โดยการตัดสินใจคร้ังนี้พ่อแม่

ผมก็ไม่ว่าอะไร เพียงแต่แม่ผมพูดว่ามาเผาผีแม่ไม่ได้ แต่อย่าลืมที่จะมาเยี่ยมศพแม่

ล่ะ  ตอนที่ผมเข้ารับอิสลามนี้แฟนผมก็ยังไม่ทราบครับ จนวันหนึง่ผมนุ่งโสร่งใส่

หมวกสีขาวมาสั่งอาหารทานนั่นแหล่ะแฟนถึงรู้ว่าผมเข้ารับอิสลามแล้ว เราก็คุย

กันมากขึ้นเขาก็แนะน าว่าเป็นอิสลามต้องท าแบบนั้น แบบนี้ อะไรท าได้ ท าไม่ได้ 

อะไรกินได้กินไม่ได้ แต่เขาคงยังไม่รู้ตัวมั้งว่าเราอยากแต่งงานกับเขา 

 

ผู้วิจัย  :  ท าอย่างไรให้แฟนทราบครับ 

อาลี     :  เราคบกันในฐานะที่ผมเป็นมุอัลลัฟอยู่ระยะหนึ่ง ผมก็ตัดสินใจบอกว่าชอบ      

เขา ผมบอกว่าผมเป็นมุสลิมแล้วแต่งงานกันได้แล้วจริงมั๊ย  ดูเหมือนเขาจะ 

ตกใจเล็กน้อยที่ผมถาม และคงคาดไม่ถึงว่าผมจะเข้ารับอิสลาม 

ผู้วิจัย  : หลังจากนิกะหฺ กันแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์ความเป็น 

มุสลิมอย่างไร 

อาลี     :  ผมพยามยามเรียนรู้ด้วยตนเองสงสัยอะไรก็ถามครูสอนศาสนาคนที่สอนผม 

       แต่เน่ืองจากพ่อของแฟนผมเสียชีวิตไปนานแล้ว แฟนผมอยู่กับแม่และก็พี่ๆ 

น้องๆ แม่แฟนผมก็แนะน าผมบ้างตามโอกาส แม่บอกว่ามุสลิมผู้ชายต้องเป็นผู้น า

ครอบครัวที่ดีเหมือนกับที่ครูสอนศาสนาบอกผม มีเวลาว่างผมก็จะไปเรียนกับครู

สอนศาสนาที่มัสยิด   
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ผู้วิจยั  :  การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีความจ าเป็นอย่างไร 

อาลี    : การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมคิดว่าส าคัญอย่างมากเพื่อที่เราจะได้รู้ตัว เราอยู่

ตลอดเวลาว่าเราเป็นมุสลิม เราแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร มุสลิมควรแสดงให้ผู้อื่น

ได้ทราบว่าตนเองเป็นมุสลิมเพื่อที่จะได้มีความเข้าใจและ ปฏิบัติต่อกันอย่าง

ถูกต้อง ทุกวันนี้เด็กๆ รุ่นหลังๆ ในชุมชนไม่รู้หรอกว่าผม เปน็มุอัลลัฟ เรียกผมว่า 

บังลีบ้าง บังอาลีบ้าง เพราะผมอยู่ในชุมชนนี้มา 4 ป ี

              แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้วเวลามีงานบุญ  งานสุเหร่า 

              ผมไปร่วมทุกงาน  

 

มุอัลลัฟให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วย

ตนเองเน่ืองจากมีความชอบเป็นการส่วนตัวในวิถีชีวิตของมุสลิมแต่ไม่เคยคิดว่าตนเองจะต้องมาเข้ารับ

ศาสนาอิสลาม จึงไปเรียนรู้ด้วยตนเองและสอบถามจากคนรู้จักที่เป็นมุสลิมหลังจากนั้นจึงตัดสินใจที่

จะเข้ารับศาสนาอิสลามเพื่อที่จะได้มีโอกาสแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิม  มุอัลลัฟมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ 

เพื่อให้เกิดความศรัทธาและจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟ

แสดงให้ผู้อ่ืนทราบว่าเป็นมุสลิมด้วยการแต่งกาย และเรียนรู้หลักความศรัทธาและวิธีการปฏิบัติ

ศาสนกิจจากครูสอนศาสนาที่มัสยิดในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  มุอัลลัฟมีความตระหนักในอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิม มีความคุ้นเคยกับผู้คนในชุมชนและรู้สึกถึงความเป็นสมาชิกมุสลิมคนหนึ่งในชุมชนที่

ตนเองอาศัยอยู่  

 

มูซา (สัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2553) เป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งที่ตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมโดยเรียนรู้จากการสอบถาม การสังเกตและปฏิบัติตาม สภาพแวดล้อมทั่วไปในบ้านพักอาศัย

ของมูซาเหมือนๆ กับครอบครัวมุสลิมทั่วไป ที่มีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวมุสลิม เช่น ปฏิทินอิสลาม 

และภาพประดับฝาผนัง  

 

ผู้วิจัย  :  เมื่อต้องเข้ารับศาสนาอิสลามรู้สึกอย่างไรบ้าง 

มูซา    :  ก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นเร่ืองความเชื่อความศรัทธาเดิมที่นับถืออยู่  

เปลี่ยนการใช้ชีวิตประจ าวัน เปลี่ยนเร่ืองการกินอาหาร  
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ผู้วิจัย  :  เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

มูซา    :  เรียนด้วยตนเองเป็นหลักยอมรับครับว่าเป็นเร่ืองยากส าหรับผม ผมไม่ชอบ 

อ่านหนังสือ แต่ก็เคยอ่านบ้าง ก่อนที่จะแต่งงานก็ไปเรียนกับอิหม่ามที่มัสยิด  

หลังจากแต่งงานก็ไม่ค่อยได้เรียน  ทุกวันนี้ก็หัดละหมาดอยู่ รู้ว่าการละหมาด    

 เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ผมก็  

พยายามอยู่ มีเวลาว่างผมก็ศึกษาเอาจากซีดีสอนละหมาด ตอนเรียนกับอิหม่าม  

ก็รู้ว่ามุสลิมต้องศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.)นอกจากนั้นน้องชายแฟนก็จะเป็นผู้ให้  

ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ บทอ่านในละหมาดก็หัดท่องจ าเอาเท่าที่

จ าเป็นที่จะต้องใช้ในการละหมาด  เร่ืองทั่วไปอ่ืนๆ สังเกตจากมุสลิมคนอื่นว่าเขา

ท ากันอย่างไรก็ท าตามเขา ก็ค่อยๆ เรียนรู้ สงสัยอะไรก็ถามจากคนใกล้ชิดและ

มุสลิมคนอื่นๆ ที่เราคุ้นเคย 

ผู้วิจัย  :  การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีความส าคัญอย่างไร 

มูซา    :  ส าคัญนะเพราะเป็นการบอกให้คนอ่ืนรับรู้ว่าเราเป็นใคร และเราก็จะรู้ตัวเรา 

 เองว่าเราแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร คนอ่ืนมองเราอย่างไร เพราะวิถีชีวิตของ 

               มุสลิมจะมีความชัดเจนและแตกต่างจากคนต่างศาสนา เช่นเร่ืองพิธีกรรม  

               เร่ืองอาหารการกินรวมถึงเร่ืองการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของมุอัลลัฟเรียนรู้จากคนสนิทและคนที่ตนเองไว้วางใจในครอบครัว 

เร่ิมเปลี่ยนแปลงตนเองหลังจากที่รู้จักกับมุสลิมและต้องการที่จะแต่งงานกัน มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิม ความเคร่งครัดในศาสนาจากบุคคลครอบครัว เรียนรู้จากผู้น าศาสนาในชุมชน  

มุอัลลัฟเรียนรู้การปฏิบัติศาสนกิจด้วยตนเองโดยการท่องจ าบทคัมภีร์อัล-กุรฺอานที่จ าเป็นต้องใช้ในการ

ปฏิบัตินมาซโดยการท่องจ าและฝึกหัดออกส าเนียงให้ถูกต้องด้วยความตระหนักว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่

มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติ เมื่อมีข้อสงสัยใดๆ ก็จะสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือเรียนรู้

จากสื่อซีดีสอนการปฏิบัติศาสนกิจ  เรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิมด้วยการสังเกตุและการสอบถามในสิ่งที่

ตนเองสงสัยรวมทั้งการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติตาม

แนวทางของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิตของมุสลิมกับผู้นับถือศาสนา

ที่แตกต่างจากตนเอง  
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ฮับเซาะห์ (สัมภาษณ์ 13 พฤษภาคม 2553) ซึ่งมีอาชีพรับจ้างตัดเสื้อผ้าสตรี เป็นผู้หนึ่งที่

แต่งกายอยู่บ้านแบบมุสลิมเพศหญิงทั่วไปคือคลุมฮิญาบและนุ่งผ้าปาเต๊ะ  ฮับเซาะห์ กล่าวแก่ผู้วิจัยว่า 

“เวลาอยู่ในบ้านหรือออกไปที่ไหนก็จะคลุมฮิญาบเสมอเพื่อจะได้ให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเราเป็นมุสลิม คนใน

ชุมชนที่อาศัยอยู่ส่วนมากก็จะรู้แล้วว่าเราเป็นมุสลิมเพราะตอนที่ท าพิธีนิกะหฺ  ครอบครัวแฟนก็เชิญ

ญาติพี่น้องและคนรู้จักคุ้นเคยในชุมชนมาร่วมงาน รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนไปแล้ว 

เวลาพบเจอคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราถ้าเราดูแล้วว่าอายุไม่น่าจะห่างกันมาก

นัก เราก็จะเรียกผู้ชายว่า “บัง” ผู้หญิงว่า “นิ”  เป็นการให้เกียรติกัน อีกอย่างเรามีอาชีพตัดเสื้อผ้าจึงท า

ให้คุ้นเคยกับมุสลิมผู้หญิงด้วยกันที่อยู่ในชุมชนนี้  คนในชุมชนพบเจอกันก็กล่าวสลามให้แก่กัน”  

 

ผู้วิจัย         :  ฮับเซาะห์เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ฮับเซาะห์  :  ทุกเร่ืองเกี่ยวกับการศรัทธาและการปฏิบัติตัว แฟนเป็นคนสอน บางคร้ังก็      

คุยกับลูกค้าที่มาตัดเสื้อบ้าง  เคยไปฟังการเรียนการสอนที่มัสยิดบ้าง ถาม จาก

แม่และพี่สาวของแฟนบ้าง ทุกคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยถามหมด...(ข า)... เราเป็น

มุสลิมก็ต้องค่อยๆศึกษาไปเหมือนเด็กที่เร่ิมเรียนหนังสือ 

ผู้วิจัย        :  อัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงมุสลิมมีความส าคัญอย่างไร    และนอกจาก  

                                        สอบถามจากคนใกล้ชิดแล้ว เรียนรูอั้ตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยวิธีอื่นๆ   

อย่างไร 

ฮับเซาะห์   :  ส าคัญนะ ส าหรับผู้หญิงเพราะแค่การแต่งกายมีผ้าฮิญาบคลุมก็บอกให้คน  

 อ่ืนรู้ได้ทันทีว่าเราเป็นมุสลิมไม่ต้องบอกต้องพูดว่าเราเป็นใคร ท าให้เกิด 

 ความเข้าใจในการติอต่อสื่อสารระหว่างกัน  ช่วยให้ผู้อ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมรู้   ได้

ว่าเราเป็นมุสลิม รู้ว่าเราแตกต่างจากพวกเขาอย่างไร ท าให้ผู้ที่ไม่ใช่ มุสลิม

เข้าใจได้ว่าถ้ามีสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อกันนั้นมีขอบเขตอย่างไร ส่วนเร่ืองทั่วๆไปที่

เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมก็ใช้ การสังเกต  การซักถาม จากมุสลิมด้วยกัน เร่ือง

อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาก็จะถามจากแฟนและแม่ของแฟนเป็น

หลัก พอมีเวลาว่างก็หา หนังสือมาอ่านมา ศึกษาเองบ้าง หาซื้อแผ่นซีดีมาเปิด

ฟังเปิดดูบ้าง ทั้งหัดอ่าน หัดออกเสียงค า ภาษาอาหรับตามสื่อ การเปิดรับจาก

สื่อส าเร็จรูปก็ดีแนะ ฟังแล้วฟังอีกดู แล้วดูอีกได้หลายรอบ 
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มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยตนเองจากการสอบถามพูดคุยกับคนใกล้ชิด  

โดยเฉพาะสามีของตนเอง จากคนในครอบครัว และจากคนที่รู้จัก เรียนรู้ด้วยการซักถามและการสังเกต

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของบุคคลในครอบครัว และจากมุสลิมในชุมชน  มุอัลลัฟมีความตระหนักถึง

ความเป็นมุสลิมของตนเองด้วยการแต่งกายแบบมุสลิมมีผ้าคลุมฮิญาบ มุอัลลัฟมีบ้านพักอยู่ใกล้มัสยิด 

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม จึงเรียนรู้จากการสังเกตและจากการสอบถามพูดคุยกันของคนใน

ครอบครัวและชุมชน  นอกจากนี้มุอัลลัฟใช้วิธีการเรียนรู้เมื่อมีเวลาว่างโดยเรียนรู้จากสื่อซีดี  วีซีดี และ

การอ่านหนังสือ ในบ้านของมุอัลลัฟมีสิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตได้ถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับ

บ้านพี่น้องมุสลิมทั่วๆ ไป คือมีปฏิทินอิสลาม มีรูปภาพมัสยิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  มีมุมในบ้าน

ส าหรับการปฏิบัติการนมาซ นอกจากนี้ในขณะที่คุยกันมุอัลลัฟก็เปล่งเสียงค าอุทานเมื่อตกใจในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเป็นนามของ พระเจ้าคือ ค าว่า  “อัลลอฮฺ”  อย่างชัดเจน  

 

ซอและห์ (สัมภาษณ์ 18 กรกฏาคม 2552)  เป็นผู้หนึ่งที่ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า “คร้ังแรกที่ได้

รู้จักกับแฟนก็ทราบว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาคลุมฮิญาบ ก็ยังไม่ได้สนใจเขามากนักคิดจีบสนุกๆ และ

ตนเองก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมมาก่อน แต่เนื่องจากเรา เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่

ต่างคณะกัน  มีโอกาสได้ท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยกัน จากนั้นก็ได้พูดคุยทักทายกันมากขึ้น 

ประทับใจในความเรียบร้อยของเขา ท าให้เราเร่ิมหันมาสนใจเค้ามากขึ้น  ระหว่างนั้นก็ติดต่อกัน

เร่ือยมา หลังจากเรียนจบด้วยกันทั้งสองคนเราก็ยังคบกันอยู่    ระหว่างที่คบกันในช่วงที่ เรียน

มหาวิทยาลัยผมก็เร่ิมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตของมุสลิมมากขึ้น ผมเคยไปสมัคร

เรียนที่สันติชนแฟนผมพาไป  ทั้งผมและแฟนผมต่างก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ  

หลังจากแต่งงานกันพ่อของแฟนผมก็แบ่งที่ดินให้ปลูกบ้านแยกมาอยู่ต่างหาก ในบริเวณที่ไม่ไกลจาก

บ้านของพ่อแม่มากนัก ไปมาหาสู่กันสะดวก”   

 

ผู้วิจัย        :  หลังจากแต่งงานแล้วซอและห์เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

ซอและห์  :  แฟนผมเป็นคนแนะน าในเร่ืองต่างๆ และเน่ืองจากเป็นครอบครัวที่เคร่ง 

มากกว่าที่พ่อแม่ของแฟนจะยอมให้เราแต่งงานกันเราคบกันอยู่หลายปี  

 จนกระทั่งพ่อของแฟนคงเห็นแล้วว่ายังงัยลูกสาวเขาต้องเลือกผมแน่ๆ    

 ระหว่างที่คบกันเวลาได้พบมีโอกาสคุยกับพ่อของแฟน  พ่อเขาก็จะถาม     

 เสมอว่าต้องเป็นมุสลิมนะ จะท าได้เหรอ แน่ใจเหรอว่าจะมีแฟนเป็นมุสลิม 
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ผู้วิจัย        :  แล้วพ่อของแฟนเราเขาให้เราท าอย่างไร ต่อไป 

ซอและห์  :  บอกให้เราลองไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมุสลิมให้มั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจเพราะ

เป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้ที่จะแต่งงานกับมุสลิมต้องมาเข้านับถือ  ศาสนา

อิสลามและปฏิญาณตนเข้ารับมุสลิมก่อน 

ผู้วิจยั        :  ซอและห์มั่นใจได้อย่างไรว่าจะเป็นมุสลิมได้ 

ซอและห์  :  มั่นใจครับศาสนาผมเป็นคนที่ตั้งใจจะท าอะไรแล้วท าจริง ผมรักแฟนผมผมก็

ต้อง  รักในสิ่งที่แฟนผมเป็น แฟนผมนับถือศาสนาอิสลาม ผมก็ต้อง  รักและ

ศรัทธาในอิสลาม เนื่องจากเราปลูกบ้านแยกมาต่างหาก คนที่จะ ช่วยให้ผม

เรียนรู้ได้เร็วขึ้นก็คือแฟนผมเอง และตอนนี้ผมมีลูกแล้วยิ่งท าให้ผมสนใจที่จะ

เรียนรู้เกี่ยวกับมุสลิมมากขึ้นเพื่อเป็นผู้น าครอบครัวที่ดีได้  ผมอยากให้ลูกของ

ผมเมื่อโตขึ้นเป็นมุสลิมที่ดี 

ผู้วิจัย        :  การเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีความส าคัญอย่างไร 

ซอและห์  :  ผมบอกได้เลยว่าเมื่อเราเกิดความศรัทธาอย่างแท้จริงในตัวเราเอง สิ่งที่ 

เป็นอัตลักษณ์จะแสดงออกมาให้เห็นได้เอง เพียงเราเข้าใจในหลักความ

ศรัทธาและเข้าใจในหลักปฏิบัติต่างๆ ตามที่ศาสนาก าหนดไว้ อัตลักษณ์ 

ความเป็นมุสลิมเป็นสิ่งที่จะแสดงออกมาให้เห็นเด่นชัดเมื่อมุสลิมต้องการ 

บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราแตกต่างกัน เวลาผมเข้าไปในสังคมที่ผู้คนรู้จักผมและรู้ 

ว่าผมนับถือศาสนาอิสลามแล้ว ผมก็ปฏิบัติตัวตามปกติ แต่ถ้าผมเข้าไปใน 

สถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้จักผม และมีเร่ืองที่ผมคิดว่าขัดกับหลักการของ 

ศาสนาอิสลาม หรือเป็นสิ่งที่มุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามท าไม่ได้  

ผมก็จะบอกกล่าวให้รู้ว่าผมเป็นมุสลิม คนที่เราต้องติดต่อสัมพัน์ด้วย ก็จะ 

ปฏิบัติกับเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เช่น เร่ืองอาหาร หรือ กิจกรรมทาง 

สังคมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างๆ ที่เราสามารถร่วมได้หรือร่วมไม่ได้ 

 

มารียะห์ (สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2552) เป็นมุอัลลัฟอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับ

ศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมมาก่อนเช่นเดียวกับซอและห์ มารียะห์รู้จักกับแฟนโดยการแนะน าจาก

เพื่อน ได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเพราะรู้ว่าเค้าเป็นมุสลิม เราคงไปกันไม่ได้

หรอก อีกอย่างเราก็มีแฟนอยู่แล้ว แต่บังเอิญมีเหตุจ าเป็นท าให้เราต้องเลิกกัน  ระหว่างนั้นเราก็มีบัง  
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(หมายถึงแฟนที่เป็นมุสลิม) นี่แหล่ะเป็นเพื่อนคุยด้วย พอคุยกันนานวันขึ้นก็เร่ิมมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

คุยกันได้ทุกเร่ืองเร่ิมรู้สึกชอบที่บังไม่สูบบุหร่ีและก็ไม่กินเหล้า  ท าให้เราเร่ิมสนใจในตัวบังเขามากขึ้น 

เราคบกันอย่างเปิดเผยพ่อแม่เราทั้งสองฝ่ายก็ทราบ จนวันนึงเขาบอกเราว่าอยากขอแต่งงานด้วยจะ     

ว่าไง”  

 

ผู้วิจัย       : ตอนที่บังบอกคุณว่าอยากแต่งงานด้วย คุณรู้สึกอย่างไรกับความเป็นมุสลิม ของ

เขา 

มารยีะห์  :  ตอนนั้นเราเองก็มีใจกับเขาแล้ว เลยตอบเขากลับไปว่า ขอไปถามแม่ก่อน 

ว่ายอมให้ตนเองไปเป็นมุสลิมหรือเปล่า ...(ข า ถ้าแม่ไม่ยอมเราก็จะเข้าอิสลาม

เพราะชอบบังเขาเหมือนกัน)... 

ผู้วิจัย       :  คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

มารียะห์  :  บังแล้วก็มะของบังเขาจะเป็นคนสอน ในเร่ืองต่างๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม

หลักการของศาสนาอิสลาม  มะชอบฟังรายการวิทยุมุสลิมเรา 

อยู่บ้านก็ได้ฟังไปด้วยบางเร่ืองก็ไม่เข้าใจ เพราะรายการวิทยุพูดค าเฉพาะที่เป็น

ค าภาษาอาหรับ ก็ถามจากมะว่าค าที่ได้ยินหมายถึงอะไร มะก็จะอธิบายตามที่

เขาเข้าใจ บางคร้ังก็นึกอยากจะไปเรียนหลักการต่างๆ ที่ เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

แต่ไม่มีสถานที่สอนที่ใกล้ๆ บ้าน หลักปฏิบัติเร่ืองอื่นก็พอท าได้ แต่เร่ือง

ละหมาดนี่สิ ต้องใช้วิธีการท่องจ าและก็ฝึกออกเสียง ส่วนในเร่ืองความศรัทธา

ในพระเจ้านั้นบังเขาก็บอกว่า เรามีอัลลอฮฺ องค์เดียว เท่านั้น เวลาจะท าอะไรก็

ให้คิดเสมอว่าอัลลอฮฺรู้  อัลลอฮฺเห็น ในทุกการกระท าของเรา 

 

ทั้งกรณีของ ซอและห์และมารียะห์ พบว่ามุอัลลัฟทั้งสองคนไม่เคยสนใจศาสนาอิสลามมา

ก่อน และไม่เคยคิดที่จะเข้ารับศาสนาอิสลาม แต่หลังจากที่ได้รู้จักกับมุสลิมและได้ศึกษาอุปนิสัยใจคอ

กันก็เกิดความประทับใจในความเป็นมุสลิม จึงเร่ิมสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมด้วยความเป็นเพื่อนและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันจากเพื่อนเป็นคนรัก มุอัลลัฟเรียนรู้

เร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและความเป็นมุสลิมจากมุสลิมคนที่ตนเองต้องการแต่งงานด้วย

และหลังจากแต่งงานกันแล้ว พ่อแม่ของฝ่ายมุสลิมจะเป็นผู้แนะน าในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตประจ าวันของมุสลิม มุอัลลัฟได้รับแรงจูงใจในการเรียนรู้จากสามีหรือภรรยาของตนเองและจาก
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พ่อแม่ของสามีหรือภรรยาตนอง รวมถึงบุคคลในครอบครัวมุสลิมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วย  บางคร้ัง

มุอัลลัฟได้รับรู้เร่ืองราวของมุสลิมจากสื่อวิทยุที่เปิดฟังในบ้าน มุอัลลัฟเรียนรู้บทอ่าน บทขอพรที่

จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัตินมาซด้วยการท่องจ าเป็นหลัก เนื่องจากมุอัลลัฟยังไม่สามารถอ่านตัวอักษร

ภาษาอาหรับได้ด้วยตนเอง มุอัลลัฟมีความตระหนักถึงความเป็นมุสลิมที่ต้องมีการปฏิบัตินมาซ

(ละหมาด)  และตระหนักถึงความศรัทธาเชื่อมั่นในพระเจ้าองค์เดียว โดยให้ระลึกถึงตนเองอยู่เสมอว่า

ทุกการกระท าของตนเองพระเจ้ารู้ พระเจ้าเห็น 

 

มุอัลลัฟ ข. ท่านหนึ่ง (ขอสงวนนาม สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2552) เป็นผู้หนึ่งที่ไม่เคยสนใจ

ในศาสนาอิสลามมาก่อน ได้รู้จักกับแฟนด้วยการที่มาอาศัยอยู่กับญาติ ช่วยครอบครัวญาติท านา และ

เลี้ยงสัตว์ ได้เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า  “ รู้จักกับแฟนก็เพราะว่าตนเองมาอาศัยอยู่ในชุมชนมุสลิม  รู้ว่า

ครอบครัวเขาเป็นอิสลาม ท านาเป็นอาชีพหลักเหมือนกัน ไม่เคยรู้จักคนอิสลามมาก่อนเลย รู้อย่างเดียว

ว่าอิสลามไม่กินหมู  ตอนที่เจอกันครั้งแรกนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไร แต่เขาซิ บอกเราว่ารู้สึกชอบเราตั้งแต่

คร้ังแรกที่เจอกัน  หลังจากที่แต่งงานพ่อแม่แฟนก็ปลูกบ้านให้อยู่ต่างหากในที่ดินของพ่อแม่แฟน” 

 

ผู้วิจัย          :  หลังจากที่รู้ว่ามุสลิมมาชอบเรารู้สึกอย่างไร 

มุอัลลัฟ ข.  :  ก็เฉยๆ นะ ยังไม่คิดอะไรกับเขา คบกันได้ประมาณหนึ่งปีเขาก็มาบอกว่า  

ชอบเราตั้งแต่คร้ังแรกที่เห็นเรา รู้ว่าเราเป็นพุทธก็ไม่ค่อยกล้าที่จะคุยด้วย เขา

บอกว่ากลัวว่าถ้าคุยด้วยแล้วกลัวว่าเราจะไม่คุย เราสองคนคบกันอยู่ระยะ

หนึ่งความสัมพันธ์เกินเลย ถึงขั้นที่ต้องรับผิดชอบกัน ครอบครัวเขาเลยต้อง

ยอมให้เราแต่งงานกัน แต่พ่อแม่เขาบอกว่าเราต้องมาเข้ารับอิสลามเราจะว่า

ยังงัย  เราจะไปว่าอะไรได้ล่ะ จริงป่ะยังงัยก็ต้องว่าตามกัน พ่อแม่เราก็มาจาก

ต่างจังหวัดมารับรู้เร่ืองที่เกิดขึ้น 

ผู้วิจัย          :  เข้ารับอิสลามและเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่แบบมุสลิมอย่างไร 

มุอัลลัฟ ข.  :  สิ่งแรกเลยคือ ตนเองต้องกล่าวค าปฏิญาณตนเป็นมุสลิมก่อนหลังจากนั้นก็จะ

มีอิหม่ามมาท าพิธีแต่งงานให้ ไม่คิดว่าจะต้องเป็นมุสลิมเลยไม่เคยสนใจ

เรียนรู้ชีวิตแบบมุสลิม แต่ก็พอรู้บ้างจากการที่บ้านญาติของตนเองอยู่ใน

ชุมชนมุสลิม เห็นการแต่งกายของคนมุสลิมทั้งผู้ชายผู้หญิง เห็นการไป

ละหมาดที่สุเหร่าในวันศุกร์  ในรอบปีหนึง่คนอิสลามก็จะมีการถือศีลอด
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หนึ่งเดือน ผู้ชายที่ไปเมกกะแล้วเขาก็จะมีชื่อเรียกน าหน้าว่า ยี ฮัจยี อะไรท า

น้องนี้ บอกตามตรงว่าครอบครัวแฟนก็ดูจะไม่ค่อยเคร่งครัด ทุกวันนี้ยังท่อง

บทในละหมาดไม่ค่อยได้เลย อยากละหมาดด้วยตนเองนะแต่ท าไม่เป็น ถึง

วันตรุษก็แต่งตัวไปนมาซที่สุเหร่าท าท่าทางตามเขาเอา เราก็จ าได้นะอิหม่าม

บอกว่าเปน็อิสลามแล้วต้องถือศีลอด ต้องละหมาด 

ผู้วิจัย         :    แฟนเราเองมีส่วนช่วยในการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและความ  

 เป็นมุสลิมอย่างไร 

มุอัลลัฟ ข.  :  หลังจากแต่งงานแรกๆ เขาก็สนใจที่จะสอนเรา พอนานวันขึ้นก็ได้แต่  

บอก ให้เราท าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิ แต่ไม่ค่อยได้สอน เคยคิดนะว่าอยาก

กลับไปนับถือพุทธเหมือนเดิม แต่เรามีลูกด้วยกันแล้วก็ไม่อยากให้ครอบครัว  

แตกแยก อีกอย่างศาสนาอิสลามไม่ได้เลวร้ายอะไรที่จะท าให้เรานับถือต่อ

ไม่ได้ เราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นการทดสอบจากพระเจ้าตามที่อิหม่าม

เคยบอกไว้ ถ้าเราผ่านได้เราก็จะได้รับการตอบแทน ทุกวันนี้เร่ืองศาสนาที่

หนักใจก็คือเรื่องการละหมาด ส่วนเรื่องชีวิตประจ าวันก็ใช้ชิวิตปกติ  

เปลี่ยนแปลงในเร่ืองการแต่งกายบ้างเวลาไปงานบุญในชุมชน ชีวิตประจ าวัน

ก็แต่งกายปกติทั่วไป  

ผู้วิจัย          :  การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมส าคัญต่อคุณอย่างไร 

มุอัลลัฟ ข.  :  คิดว่าส าคัญนะ เพราะจะได้ท าให้คนอ่ืนรู้ว่าเรานับถือศาสนาอิสลาม 

 

มุอัลลัฟไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวของมุสลิมมาก่อน และไม่เคยคิดว่าตนเอง

จะต้องเปลี่ยนศาสนา เมื่อได้มาเจอและรู้จักคบหากับคนมุสลิม ก็ยังไม่สนใจที่จะเรียนรู้ความเป็น

มุสลิมเพราะไม่คิดว่าจะต้องแต่งงาน แต่มุอัลลัฟได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมจากการที่

บ้านพักของตนเองอยู่ในชุมชนมุสลิม จึงท าให้มุอัลลัฟได้รู้ได้เห็นการใช้วิถีประจ าวันของมุสลิม 

เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ที่มุสลิมประพฤติ ปฏิบัติ เช่นการปฏิบัติศาสนกิจ การแต่งกาย 

การทักทายกันด้วยการสัมผัสมือระหว่างกันพร้อมกับการกล่าวค าทักทายตามวัฒนธรรมอิสลาม เมื่อ

มุอัลลัฟต้องมาเข้ารับอิสลามด้วยการแต่งงานจึงเรียนรู้ถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และ

ตระหนักว่าถ้าตนเองจะต้องมาเข้ารับอิสลามแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ต้อง

ปฏิบัติตนตามสิ่งที่ศาสนาก าหนดไว้ บุคคลที่มุอัลลฟได้เรียนรู้คือสามีหรือภรรยาของตนเอง และ
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มุสลิมคนอ่ืนๆ ในชุมชนรวมถึงผู้น าทางศาสนาของชุมชนเช่น อิหม่าม มุอัลลัฟเห็นความส าคัญของ

การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ผู้อ่ืนได้รู้ว่าตนเองคือมุสลิม 

 

อุสมาน (สัมภาษณ์ 16 สิงหาคม 2552) เป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งที่ตระหนักว่าเมื่อเข้ารับอิสลาม

แล้วต้องปฏิบัติตนให้ได้ตามแนวทางที่ศาสนาอิสลามก าหนดไว้ อุสมานเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “ได้พบกับ

ผู้หญิงมุสลิมเนื่องจากท างานในที่เดียวกันแผนกเดียวกัน ได้พบเจอพูดคุยกันจนมีความรู้สึกที่ ดีต่อกัน

และรู้มาก่อนว่าผู้หญิงที่ตนเองคาดหวังจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นเป็นคนมุสลิม จึงหาโอกาสศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและความเป็นมุสลิมตามหลักการของศาสนาอิสลาม สาเหตุที่รู้ว่าผู้หญิง

ที่ตนเองชอบนั้นเป็นมุสลิม เนื่องจากการที่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวคลุมฮิญาบมาท างานทุกวัน ทุก

คร้ังที่มีโอกาสได้คุยกันก็จะคุยกันเกี่ยวกับเร่ืองศาสนาอิสลามด้วยกันบ้าง” อุสมานมีเพื่อนที่เป็นมุสลิม

จึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมจากเพื่อน 

 

ผู้วิจัย     :   คุณศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามอย่างไร  

อุสมาน  :   ผมมีเพื่อนเป็นมุสลิม ก็ถามในสิ่งที่สงสัยจากเพือ่นบ่อยคร้ังเข้าเพื่อนสงสัยว่า

ท าไมอยากรู้เร่ืองของมุสลิมจัง เลยบอกเพื่อนไปว่าแอบชอบสาวมุสลิม เพื่อน

ถามกลับว่าเอาจริงเหรอ ผมบอกเพื่อนไปว่าคนนี้เอาจริง เพื่อนบอกผมว่าต้อง

เปลี่ยนมานับถืออิสลามนะเขาถึงจะยอมแต่งงานด้วย ได้คุยกับเพื่อนมากขึ้น  

หาหนังสือมาให้อ่าน หาแผ่นซีดีมาให้เปิดฟัง ผมศึกษาด้วยตนเองอยู่สักระยะ

หนึ่งก็มั่นใจว่า สามารถที่จะเข้ารับอิสลามได้ ในระหว่างนั้นผมกับแฟนก็รู้จัก

กันมากขึ้น แฟนผมก็ไม่ได้รังเกียจที่ผมนับถือศาสนาพุทธ แฟนบอกผมว่าถ้า

รักจริงอยากแต่งงานต้องยอมเปลี่ยนศาสนาด้วยนะ 

ผู้วิจัย     :   การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมมีความส าคัญส าหรับคุณอย่างไร 

อุสมาน  :  ถ้าอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นใคร ผมว่าส าหรับมุสลิม เป็น

สิ่งจ าเป็นนะ เพราะคนมุสลิมมีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนศาสนาอื่นๆอย่าง

ชัดเจน การอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในสังคมไทยถ้าเข้าใจในเร่ืองความแตกต่าง

กันของศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีก็จะท าให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่าง

ปกต ิ
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ไลลา (สัมภาษณ์ 22  พฤศจิกายน 2552) เป็นมุอัลลัฟคนหนึ่งที่ได้แรงจูงใจในการเรียนรู้  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ได้เล่าห็ผู้วิจัยฟังว่า “รู้ว่ามุสลิมไม่กินหมู ไม่กิน

สัตว์ที่มุสลิมไม่ได้เป็นคนเชือดเอง ในวันศุกร์มุสลิมผู้ชายต้องไปนมาซที่มัสยิด  ซึ่งเป็นเร่ืองวิถีชีวิต

ทั่วไป ผู้หญิงเวลามีงานก็จะแต่งตัวกันสวยงามเป็นชุดมีผ้าคลุมผม ตนเองได้รู้จักกับสามีเนื่องจากน้า

สาวมีสามีเป็นมุสลิม สามีเป็นหลานชายของน้าเขย  ได้พบเจอกันอยู่ระยะหนึ่งเห็นพฤติกรรมของเขา

แตกต่างจากผู้ชายที่เราเคยรู้จักมาก่อน ก็เร่ิมรู้สึกชอบ แต่ก็พอรู้นะว่าเค้าก็มองๆเราอยู่ เคยถามน้าสาวว่า

เป็นมุสลิมยากมั๊ย น้าก็บอกว่ายากหรือไม่ยากอยู่ที่ตัวเรา น้าสาวเลยถามกลับว่าไปแอบชอบใครเข้าล่ะ”  

  

ผู้วิจัย  :  นอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากชุมชนที่อาศัยอยู่และจากน้าสาว 

ที่มีสามีเป็นมุสลิมแล้ว ไลลาเรียนรู้เกี่ยวกับมุสลิมอย่างไรอีก  

ไลลา  :  ก่อนแต่งงานกันก็ได้น้าเขยนี่แหล่ะเป็นคนแนะน าในเร่ืองต่างๆ ว่าเป็นมุสลิมต้อง

ท ายังงัยบ้าง แต่หลังจากแต่งงานกันแล้ว แฟนเราเองเลยเป็นคนสอนทุกอย่าง ทั้ง

เร่ืองการอ่านภาษาอาหรับ การละหมาด แฟนบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วจะถูก

ทดสอบจากอัลลอฮฺ ในทุกเร่ืองที่เราท า ก่อนแต่งงานกันแม่ของแฟนก็ไม่อยากได้

เราเป็นสะใภ้ เราเองก็พอรู้ แต่แฟนก็คอยบอกเสมอว่าค่อยๆ เรียนรู้ขอดุอาวฺ      

(ขอพร) จากอัลลอฮ(ฺซบ.)  ให้แม่เข้าใจเรา ทุกวันนี้เราคิดว่าอัลลอฮฺได้ให้ในสิ่งที่

เราขอนะ เรากับแม่สามีเข้าใจกันดีมีอะไรแม่เขาก็จะคอยบอกคอยแนะน าหลังจาก

แต่งงานก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมาก  

 

มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และจากคนใกล้ชิดซึ่งมี

สามีเป็นมุสลิม ท าให้มุอัลลัฟมีข้อมูลในเร่ืองทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมุสลิม  มีความคุ้นเคยกับ

คนมุสลิม ได้พบกับคนมุสลิมเกิดความรู้สึกประทับใจท าให้สนใจเรียนรู้ในศาสนา อิสลาม มุอัลลัฟ

เรียนรู้เร่ืองความศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจโดยมีสามีและคนในครอบครัวเป็นผู้สอน เป็นผู้แนะน า

ช่วยเหลือ มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยการสังเกต การสอบถาม และปฏิบัติตาม 
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อิบรอฮีม (สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2553) เป็นอีกผู้หนึ่งที่เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วย

การสังเกต การสอบถาม ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า “แฟนของตนเองจะเป็นคนคอยบอกว่าอย่างไหนท าได้

ไม่ได้ บางคร้ังก็สอบถามจากพ่อของแฟนบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเร่ืองวิถีชีวิตประจ าวัน ส่วนเร่ืองการ

ปฏิบัติศาสนกิจเช่น ละหมาด ก็พอท าได้แล้ว เร่ืองการบวชปีที่ผ่านมาก็ท าได้ครบเดือน” 

  

ผู้วิจัย          :   ครอบครัวของภรรยามีบทบาทต่อการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม 

                      อย่างไร 

อิบรอฮีม   :   ก็มีบ้างครับปีแรกๆ ที่แต่งงานกันก็ยังสนใจที่จะคอยแนะน า คอยสอน  

เกี่ยวกับเร่ืองละหมาดอยู่ พอนานๆเข้าก็เร่ิมห่างเหินไปบ้าง ตัวเองก็ไม่ค่อยมี

เวลาที่จะไปเรียนรู้กับครูสอนศาสนามากนัก ก็อยากจะละหมาดให้ครบครับ 

ภรรยาก็จะคอยให้ก าลังใจว่าค่อยๆพยายามไป  

ผู้วิจัย         :   ทุกวันน้ีคุณเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมุสลิมอย่างไร 

อิบรอฮีม   :   ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนัก หลักๆก็รู้ว่าอาหารประเภทไหน ร้านไหนทานได้

หรือทานไม่ได้ เนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่หมูและไม่ได้ถูกเชือดด้วยคนมุสลิมก็ทาน

ไม่ได้ ห้ามดื่มเหล้า ห้ามดื่มเบียร์ ห้ามของเมาทุกชนิด  เร่ืองการปฏิบัติ

ละหมาดแรกๆ ก็ถามจากแฟนตนเองบ้าง เคยได้ไปเรียนรู้กับครูสอนศาสนา

บ้าง บางคร้ังก็ถามจากคนมุสลิมด้วยกันในชุมชน หรือหาอ่านจากหนังสือ

เองบ้าง 

   

มุอัลลัฟได้รับความเอาใจใส่ จากบุคคลในครอบครัวในช่วงแรกๆของการแต่งงาน หลังจาก

นั้นการดแูลเอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกับความเป็นมุสลิม มุอัลลัฟต้องเรียนรู้ดวยตนเองทั้งจากบุคคล

ในครอบครัวและในชุมชน จากข้อมูลการสัมภาษณ์มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างในเขตชุมชนชนบทดังกล่าว

ข้างต้น เมื่อพิจารณาตามกรอบที่ได้อธิบายในบทที่ 4 พบว่ามุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทมีพฤติกรรม

การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง ประกอบด้วย 

     5.1.1  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  

การที่มุอัลลัฟเกิดความรู้สึกชอบพอกับชาวมุสลิมและคบหากันเป็นคนรัก จนถึงขั้น

ตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตสามีภรรยาร่วมกัน เป็นการปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด

เพื่อให้ตนเองสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน
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หรือสังคมของคู่สมรส เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง  ดังที่ ซัลมา เล่าถึง การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของตนเองให้ผู้วิจัยฟังว่า  

 

“ เมื่อคบหากับแฟนซึ่งพอรู้ว่าเป็นมุสลิม ต้องปรับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง ว่าถ้า

เราสองคนรักกันและอยากแต่งงานกัน ตนเองคงต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม เพราะรู้ว่า

ครอบครัวของแฟนคงไม่อยากให้ลูกชายแต่งงานกับคนต่างศาสนาแน่นอน อารมณ์และความรู้สึกของ

เราตอนนั้นคือเมื่อเปลี่ยนเป็นอิสลามแล้ว พ่อแม่เขาจะว่ายังงัย จะยอมรับเราได้หรือเปล่า จะให้โอกาส

เรามั๊ย” (ซัลมา, 2552) 

 

เช่นเดียวกับ มุอัลลัฟท่านอ่ืนได้แก่ ฮาดี อาลี ซอและห์ และมารียะห์ ที่เร่ิมปรับเปลี่ยน

ทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เมื่อตนเองได้พบกับคนมุสลิมและให้ความสนใจต่อ

กันพิเศษมากกว่าคนรู้จักปกติทั่วไป ด้วยเหตุผลด้านความรัก และความรู้สึกที่ดีต่อกันต้องการที่จะ

แต่งงานกับคนมุสลิม จึงต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับจากมุสลิมคนนั้นและ

จากครอบครัวของมุสลิม มุอัลลัฟจึงเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ตนเองให้สอดคล้องกับสามีหรือภรรยาของตนเองดัง เป็นการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากอารมณ์และ

ความรู้สึกของตนเอง โดยที่ไม่มีการขอร้องหรือบังคับจากฝ่ายที่เป็นมุสลิม ความต้องการที่จะได้รับ

การยอมรับในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของตนเอง เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟมีความต้องการมากที่สุดในช่วงแรกที่

ได้ท าการรู้จักกับมุสลิม  มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดเพื่อให้ตนเอง

สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ให้เกิดการยอมรับเป็นพฤติกรรมให้เห็นเช่น การแต่งกายของมุอัลลัฟหญิง 

และการเลือกรับประทาน    

มุอัลลัฟศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับมุสลิมจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามหรือมุสลิม

ด้วยตนเอง การสอบถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจจากคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักซึ่งเป็นมุสลิม 

พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามุอัลลัฟเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้าน

อารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ดังเช่น มุอัลลัฟ ก. ฮับเซาะห์  ไลลา  อุสมาน  อาลี ปรับเปลี่ยนแนวคิด

เร่ืองการแต่งกายจากเดิมหันมาแต่งการแบบมุสลิม โดยมุอัลลัฟหญิงคลุมฮิญาบ  มุอัลลัฟชายนุ่งโสร่ง

อยู่บ้านหรือไปงานบุญ  
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“ตอนที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมก็แต่งตัวค่อนข้างเปิดเผย แต่หลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา

อิสลามและแต่งงานมาเป็นมุสลิม ตนเองแต่งกายรัดกุมมากขึ้น เสื้อผ้าเก่ าที่ดูไม่เรียบร้อย ประเภทเสื้อ

คอกว้าง เสื้อสายเดี่ยว ก็เก็บไปแจกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหมด เวลาอยู่ในบ้านเดี๋ยวนี้ก็คลุมฮิญาบเพราะ

เราต้องพบเจอลูกค้าที่มาตัดเสื้อผ้า ลูกค้าที่เป็นพุทธยังชมเลยว่าพอเป็นมุสลิมเราแต่งตัวสวยขึ้นนะ  ทุก

คร้ังที่ไปท าธุระนอกบ้านจะคลุมฮิญาบเสมอ” (ฮับเซาะห์, 2553) 

 

“ไม่ชอบเลยแต่งกายแบบมุสลิม รู้สึกแตกต่างจากคนอ่ืน เวลาต้องไปเจอคนอ่ืนๆที่เป็นคน

พุทธ แต่ตอนนี้รู้สึกรับได้แล้ว และรู้สึกว่าตนเองเป็นมุสลิมแล้ว” (มุอัลลัฟ ก, 2552) 

 

“แต่งกายแบบมุสลิมโดยเฉพาะผู้หญิงเวลามีงานบุญแต่งตัวกันสวยดี ตนเองแต่งตัวแบบ

มุสลิมครั้งแรกก็วันที่ท าพิธีนิกะห์นั่นแหล่ะ พอดูกระจกเห็นตัวเองในชุดมุสลิมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป

มาก สวยไปอีกแบบ” (ไลลา, 2552) 

 

“ชอบชุดผู้หญิงมุสลิม เวลามีงานแต่งงาน งานบุญแต่งตัวกันสวยดี ไม่เหมือนชาวพุทธไม่

ค่อยสนใจกับเสื้อผ้าการแต่งตัวมากนักโดยเฉพาะ บางคร้ังไม่รู้หรอกไปไหน แต่ถ้ามุสลิมถ้ามีการ

แต่งตัว เป็นชุดมีสีสันต่างๆ เดาได้เลยว่าต้องไปงานบุญ ” (อุสมาน, 2552) 

 

“การแต่งกายแบบมุสลิม ท าให้คนที่เห็นเรารู้ได้ทันทีว่าเราเป็นมุสลิม ถึงแม้ว่าจะไม่เคย

รู้จักกันมาก่อนก็ตาม อย่างผมถ้าไม่นุ่งโสร่งใส่หมวกก็ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นมุสลิม” (อาลี, 2553) 

 

นอกจากเร่ืองการแต่งกายแล้วเร่ืองอาหารการกินก็เป็นสิ่งส าคัญส าหรับมุอัลลัฟ จากเดิมที่

มุอัลลัฟรู้ว่าเป็นมุสลิมกินหมูได้ แต่พอเข้ารับอิสลามแล้วไม่ใช่กินเนื้อหมูไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่

เนื้อสัตว์อ่ืนๆเช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด หรือเนื้อวัว ที่ไม่ได้ถูกเชือดโดยคนมุสลิมนั้นก็ทานไม่ได้ มุอัลลัฟ

ต้องปรับอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในการเลือกรับประทานอาหาร จากประสบการณ์เดิมที่

มุอัลลัฟรู้มาเพียงว่าอิสลามไม่กินหมู ก็ต้องมาปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของตนเองในเร่ืองต่างๆ  ที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุสลิมท าได้หรือท าไม่ได้   
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“ชอบกินข้าวขาหมูนะ ตั้งแต่เป็นอิสลามเคยนึกอยากแอบไปซื้อกินนะเพราะเห็นแล้วอยาก 

และถ้าแอบไปซื้อกินก็คงไม่มีใครรู้ แต่ศาสนาอิสลาม นี่ซิ สอนไว้ว่า ไม่มีใครรู้แต่อัลลอฮฺ รู้” (มูซา, 

2553) 

 

“แต่ก่อนนั้นคิดแต่เพียงว่าอะไรที่ไม่ใช่เนื้อหมูและไม่ได้มาจากเนื้อหมู ไม่ใช้น้ ามัมหมู 

อิสลามทานได้หมด แต่พอมาเป็นอิสลามคบกับคนมุสลิมถึงจะทราบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท ามาจากหมู 

รวมทั้งเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้เชือดก็ทานไม่ได้” (มุอัลลัฟ ก, 2552) 

 

“รู้เกี่ยวกับอิสลามอย่างเดียวว่าไม่กินหมู ไม่กินอาหารร้านที่ไม่ใช่อิสลามถึงแม้จะไม่มีหมู  

ส่วนเร่ืองอ่ืนไม่เคยรู้มาก่อนเลย  เคยนึกอยากกินข้าวขาหมูนะเวลาไปท าธุระคนเดียว แต่นึกถึงแฟน

บอกว่าเป็นมุสลิมแล้วถ้าแอบท าอะไรที่อิสลามห้ามถึงแม้ไม่มีใครรู้ แต่อัลลอฮฺ  รู้ เลยต้องบังคับตัวเอง

ไม่ให้อยากกิน ” (มุอัลลัฟ ข, 2552) 

 

“นอกจากเนื้อหมูแล้ว อิสลามก็ห้ามกินเหล้า กินเบียร์ หรือของที่ท าให้มึนเมาต่างๆ เวลา

เดินผ่านร้านอาหารประจ ารู้สึกอยากกิน ก็กินไม่ได้แล้ว เคยร่วมวงเหล้าเบียร์กับเพื่อนๆ  ก็ต้องค่อยๆ

ห่างออกมาเพื่อนบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ว่าเราบ้าอยู่ดีๆ ต้องไปอดโน่น อดนี่คิดยังไง” (อิบรอฮีม, 

2553) 

     5.1.2  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติ 

 การที่มุอัลลัฟมีความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาหรือความเชื่อเดิมของตนอยู่ไม่ว่าจะ

เคร่งครัดมากน้อยอย่างไรก็ตาม  เมื่อมุอัลลัฟต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วสิ่งที่ส าคัญคือ

มุอัลลัฟต้องไม่กราบไหว้หรือเคารพเทวรูป รูปปั้นใดๆ ทั้งสิ้น ไม่นับถือหรือเชื่อถือพระเจ้าใดๆทั้งสิ้น 

มุอัลลัฟต้องเชื่อถือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคือ อัลลอฮฺ (ซบ.) และมุอัลลัฟจ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อ

ปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติ และให้ตนเองพร้อมที่จะเรียนรู้ ในเร่ืองหลักการของศาสนา

อิสลาม กระตุ้นใหต้นเองเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และตัดสินใจปรับเปลี่ยนความเชื่อถือ และการปฏิบัติ

สิ่งใดๆ ก็ตามที่เคยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของตนเองก่อนที่จะมานับถือศาสนาอิสลามนั้นมุอัลลัฟต้องตัด

ขาดอย่างสิ้นเชิง  เพื่อให้ตนเองเกิดความเชื่อถือและมีทัศนคติต่อการเรียนรู้ในหลักการของศาสนา

อิสลาม ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง ขึ้น เช่นที่ 

ซอและห์ ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 
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 “ตนเองเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องนับถือศาสนาพุทธ 

ตัวเองก็เคยบวชเรียนมาแล้ว ก็มีความเข้าใจในศาสนาพุทธในระดับหนึ่ง ได้รู้ได้เห็นขนบธรรมเนียม

ประเพณีต่างๆ มามากมาย ตนเองโตมากับครอบครัวที่มีความเคร่งครัดในศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม

เนียมประเพณีต่างๆ ตามที่บรรพบุรุษถ่ายทอดต่อๆกันมา  ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนมุสลิมมา

ก่อน  แต่เมื่อมาชอบสาวมุสลิมและต้องการแต่งงานด้วยตนเองก็ต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อถือและ

ทัศนคติต่างๆ จากเดิมตามวิถีชาวพุทธมาเป็นอิสลาม ซึ่งเร่ืองที่ต้องปรับเปลี่ยนมากคือเร่ืองการปฏิบัติ

ศาสนกิจหรือพิธีกรรมต่างๆ ของพุทธกับของอิสลามมีความแตกต่างชัดเจน ศาสนาอิสลามให้

ความส าคัญกับการปฏิบัติการละหมาดเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดส าหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะ ขณะที่

คนพุทธต้องไหว้พระ แต่ไม่ให้ความส าคัญในการไหว้พระอย่างเป็นกิจลักษณะ นึกจะไหว้เมื่อไหร่ก็

ไหว้  ส่วนวิถีชีวิตก็ปรับเปลี่ยนในเร่ืองอาหารการกินเป็นหลัก การใช้ชีวิตด้านอ่ืนส าหรับตนเองคิดว่าก็

ยังคงเป็นปกติเหมือนเดิม ความจ าเป็นในการบอกให้ผู้ อ่ืนรู้ว่าตนเองเป็นมุสลิมขึ้นอยู่กับแต่ละ

สถานการณ์ว่าจ าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะบอกว่าตนเองเป็นมุสลิม” (ซอและห์, 2552) 

       

มุอัลลัฟ ก เป็นอีกผู้หนึ่งที่เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า 

 

“ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนศานา แต่เมื่อมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามก็ต้องท า  

พอแต่งงานแล้ว ก็ยังคิดว่าแค่เปลี่ยนศาสนาแล้วทุกอย่างก็คงเหมือนเดิม แต่เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามก็รู้

ได้ทันทีว่าไม่ใช่แค่การเปลี่ยนการนับถือศาสนาเท่านั้น แต่ต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยปฏิบัติตามความ

เชื่อถือเดิมทั้งหมด รู้สึกว่าตนเองแปลกไปจากเดิม เป็นคนใหม่ทั้งในครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ 

กับครอบครัวเดิมนั้นก็แค่รู้ว่าตนเองเปลี่ยนศาสนาแล้วความสัมพันธ์อ่ืนๆ  ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่

แตกต่างในเร่ืองความเชื่อถือศรัทธา แต่ส าหรับครอบครัวใหม่ตนเองเป็นคนใหม่ และเป็นมุสลิมใหม่ 

การจะท าอะไรก็จะอยู่ในสายตาของครอบครัวใหม่เสมอ รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยจ้องจับผิด ซึ่ง

จริงๆ แล้วเป็นความเอาใจใส่ในความเป็นมุสลิมใหม่หรือมุอัลลัฟของตนเองมากกว่า เพื่อที่จะได้ชี้แนะ

ในสิ่งต่างๆให้ตนเองได้ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามแนวทางของศาสนาอิสลาม”(มุอัลลัฟ ก, 

2552) 
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หลังจากที่มุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว มุอัลลัฟต้องปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติ

ที่ไม่สอดคล้องหรือแตกต่างจากความเชื่อของศาสนาอิสลามอย่างเด็ดขาด เพราะหลังจากที่ตนเองกล่าว

ปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว สิ่งแรกคือต้องเชื่อถือและศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวของศาสนา

มุอัลลัฟรู้สึกถึงตนเองที่มีสถานภาพเป็นคนใหม่ทั้งกับครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่  มุอัลลัฟ

จ าเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติของตนเอง เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

ครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ โดยความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมยังคงเป็นปกติแต่ในเร่ืองความ

เชื่อถือศรัทธาและทัศนคติที่มีต่อการนับถือศาสนาของตนเองเท่านั้นที่ เปลี่ยนไป ในส่วนของ

ความสัมพันธ์กับครอบครัวใหม่มุอัลลัฟต้องเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองให้มีความ เชื่อมีทัศนคติใน

การด าเนินชีวิตให้อยู่ในหลักการของศาสนาอิสลาม  ซึ่งสมาชิกในครอบครัวเดิมได้เห็นอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของตนเอง  ถึงแม้ว่ามุอัลลัฟผู้นั้นจะเข้ารับศาสนาอิสลามในระยะเวลาไม่นานนัก เมื่อ

จ าเป็นต้องให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รู้ว่าตนเองเป็นมุสลิมแล้ว จ าเป็นที่มุอัลลัฟต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่าเป็น

มุสลิม เมื่อทัศนคติและความเชื่อของมุอัลลัฟสอดคล้องกันจะท าให้มุอัลลัฟแสดงอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมออกมา เช่นกรณีของดังเช่นที่ อาลี  และ อุสมาน ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยไว้ว่า  

 

“ ศาสนาพุทธกับอิสลามแตกต่างกันมาก แตกต่างกันในทุกเร่ืองที่เป็นวิถีชีวิต อิสลามต้อง

ละหมาด ต้องถือศีลอด มีเงินมีทองเหลือเก็บต้องบริจาคในแนวทางศาสนา มีความสามารถที่จะไปท า

ฮัจย์ได้ก็ต้องไป อิสลามนับถืออัลลอฮฺองค์เดียว ถ้าจะกลัวก็ต้องกลัวอัลลอฮฺเท่านั้น สิ่งอ่ืนเราก็ไม่กล้ว 

เมื่อเราศรัทธาและเชื่อมั่นในการตอบแทนของอัลลอฮฺแล้ว เราก็จะไม่ท าในสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม ตอนที่นับ

ถือพุทธก็ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับหลักการของพุทธเลย พิธีกรรมอะไรที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายที่เขาท ากันก็ท า

ตามๆ กันมานับถือกันหลากหลายไปหมด ไม่มีหลักแน่นอนชัดเจนเหมือนอิสลาม” (อาลี, 2553) 

 

“สิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดหลังจากเข้ารับศาสนาอิสลามก็คือกลัวเร่ืองการตกศาสนา ตอนที่

เป็นพุทธไม่เคยนึกกลัวตกศาสนาเลย ผมศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิลามด้วยตนเองอยู่ระยะหนึ่งจนมั่นใจว่า

สามารถที่จะเข้ารับศาสนาอิสลามได้ แฟนผมก็ไม่ได้รังเกียจที่ผมนับถือศาสนาพุทธ กลับให้โอกาสผม

ได้ศึกษาเรียนรู้และตัดสินใจด้วยตนเองที่จะเข้ารับศาสนาอิสลาม เราคบกันจนผมมั่นใจว่าผมพร้อมที่

จะเปลี่ยนศาสนา” (อุสมาน, 2552) 
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จากข้อมูลดังที่ อาลี และ อุสมาน กล่าวไว้กับผู้วิจัยแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้เพื่อการ

ปรับเปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติเดิมที่ตนเองได้รับมาตั้งแต่เกิด เป็นความเชื่อและทัศนคติใหม่ที่

เกิดขึ้นเอง ตนเองคิดและตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีการบังคับใดๆเกิดขึ้น เป็นการเรียนรู้ของมุอัลลัฟเพื่อ

ตอบสนองด้านความรู้สึกที่มุอัลลัฟมีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เกี่ยวพันกับความคิดและความ

เข้าใจของมุอัลลัฟต่อความเชื่อและทัศนคติเดิมที่ตนเองมีประสบการณ์มาก่อน   

     5.1.3  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็น 

มุอัลลัฟเรียนรู้ค าสอนในหลักการศาสนาอิสลามเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความ

คิดเห็นจากความเชื่อถือหรือความศรัทธาเดิมของตนเอง จนเกิดเป็นความศรัทธาในศาสนาอิสลามเพื่อ

ประโยชน์ต่อตนเอง ด้วยการเรียนรู้ในเร่ืองการอ่าน การท่อง บทคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อ

การปฏิบัติการนมาซ ตามหลักการศาสนาอิสลาม  เนื่องจากในทุกสถานภาพของมุอัลลัฟเมื่อเข้ารับ

ศาสนาอิสลามแล้วจะต้องร าลึกถึงอัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวเสมอ และมอบหมายตนเองให้

อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา หลังจากที่มุอัลลัฟได้รู้จักกับมุสลิมแล้วมุอัลลัฟมีการ

เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ และความคิด เช่นที่ มูซา ไลลา และ ซัลมา ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

 

“เร่ืองที่ยากส าหรับผมในการเป็นมุสลิมก็คือการอ่านภาษาแขกหรืออ่านหนังสือแขก 

เพราะผมไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนเด็กมุสลิมทั่วไปนี่ เพิ่งมาเป็นมุสลิมก็เป็นไม้แก่ไปแล้ว ทุก

วันนี้ใช้วิธีท่องจ าเอาเพื่อปฏิบัติละหมาด ได้  ฝึกออกเสียงให้ถูกต้องกับครูที่สอนศาสนาบ้าง การออก

เสียงภาษาอาหรับผิดก็ท าให้ความหมายผิดได้ บางคร้ังมีเวลาก็เรียนรู้จากซีดีสอนนมาซด้วยตนเอง” 

(มูซา, 2553) 

 

“ตอนที่ตัดสินใจคบกับแฟนก็คิดแล้วว่าตนเองคงต้องปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแน่ๆก็

เลยเรียนรู้วิถีชีวิตแบบมุสลิมจากน้าสาว เร่ิมจากเลิกกินหมู และก็เคยทดลองถือศีลอดด้วยนะ อดได้แค่

บ่ายๆ เอง เพราะเรายังไม่มีศรัทธาเหมือนกับคนมุสลิมถึงถือศีลอดทั้งวันอย่างมุสลิมไม่ได้” (ไลลา, 

2552) 

“เรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม จากเพื่อนที่เป็นมุสลิม ระหว่างที่คบกับแฟนก็รู้ว่าถ้าคิดจะแต่งงานใช้

ชีวิตอยู่ด้วยกันตนเองต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม จึงเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมจากเพื่อนๆ 

และก็สอบถามจากแฟนบ้าง ก็รู้นะว่าครอบครัวแฟนไม่ชอบที่เราคบกัน แต่เรามีความจริงใจกัน คบกัน

มานานและก็คิดว่าถ้าตนเองเปลี่ยนศาสนาแล้วครอบครัวของแฟนคงไม่รังเกียจ” (ซัลมา, 2552) 
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มารียะห์ เป็นมุอัลลัฟท่านหนึ่งที่ก่อนจะเข้ารับศาสนาอิสลามเพื่อมาแต่งงานกับคนมุสลิม 

ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมาก่อนและคิดว่าตนเองคงไม่สามารถเปลี่ยนศาสนาได้ แต่หลังจาก

ที่ได้รู้จักกับมุสลิมมากขึ้น มีความรู้เกี่ยวกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามมากขึ้นจึงเร่ิมเปลี่ยนแปลงความรู้ 

ความคิดของตนเองที่มีต่อคนมุสลิม มารียะห์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีภรรยาได้ 4  คน ว่า 

ส าหรับตนเองอย่างไรก็ไม่ยินยอม 

 

“ระหว่างที่คบกันนั้น เร่ืองแรกที่ตนเองต้องการรู้คือการมีภรรยาได้ 4 คน ของผู้ชายมุสลิม 

เพราะได้ยินเร่ืองนี้มานานแต่ไม่เคยรู้ข้อเท็จจริง คิดว่าถ้าตนเองต้องเป็นมุสลิมแล้วยังไงก็ไม่ยอมให้

สามีตนเองมีภรรยาได้ 4 คน เพราะถ้าเราเปลี่ยนศาสนาเพื่อแต่งงานกับเขาได้ เขาก็ต้องให้เกียรติเรา 

และมีเราเป็นภรรยาคนเดียว” (มารียะห์, 2552) 

 

จากค าบอกเล่าของ มูซา ไลลา ซัลมา และมารียะห์ แสดงให้เห็นว่ามีมุอัลลัฟใช้ความรู้ 

ความคิดเห็นคล้อยตามหลักการปฏิบัติตนของวิถีชีวิตของมุสลิม เรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับ การเลือก

รับประทานอาหาร การประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาอิสลาม รวมถึงเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับ

ผู้ชายมุสลิมที่มุอัลลัฟได้รู้มาว่า ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้ 4 คน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้

ตนเองสามารถประพฤติ ปฏิบัติ มีพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันเหมือนมุสลิมทั่วไป นอกจากนี้ข้อมูลที่

ได้จากมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบท พบว่ามุอัลลัฟบางท่านในขณะที่คบหาอยู่กับคนมุสลิมนั้นมีการ

เรียนรู้เพื่อจะปรับเปลี่ยนความรู้ ความคิด จากเพื่อนที่เป็นมุสลิมของตนเอง   ฮาดี เป็นผู้หนึ่งที่เรียนรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน ความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม จนเกิดเป็นความศรัทธาเพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองสามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามได้ เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า 

 

“ตอนแรกที่ตัดสินใจแต่งงานก็คบกันได้เกือบปี เราก็ไปบอกทางบ้านของเราว่าจะแต่งงาน

กับมุสลิมนะ  พ่อกับแม่ก็ไม่ว่าอะไรตามใจ ก่อนที่จะแต่งกันเราต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ก่อน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในศาสนาอิสลามให้มากยิ่งขึ้นในช่วงแรกๆ ก็ได้พี่ชายของตนเอง

เป็นคนแนะน านอกจากนั้นก็เรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนศาสนาที่มัสยิด ครูเขาก็สอนในเร่ืองหลัก

ความศรัทธา หลักการปฏิบัติ และก็เร่ืองทั่วๆไป ใช้เวลาเรียนกับครูอยู่ระยะหนึ่งจนพ่อเขาเห็นแล้วว่า

เรามีความเข้าใจในศาสนาอิสลามมากขึ้น และน่าจะเป็นมุสลิมได้ ผมเรียนจนได้ใบประกาศนียบัตร  
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มาหนึ่งใบ เป็นการรับรองว่าเราผ่านการอบรมผ่านหลักสูตรการศึกษาศาสนาอิสลามเบื้องต้น รู้สึก

ภูมิใจมาก ” (ฮาดี, 2553) 

 

การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็น ของฮาดีเป็นผลจากการที่ฮาดีมี

พี่ชายที่เข้ารับศาสนาอิสลามมาก่อน จนกระทั่งได้มาพบกับภรรยาที่เป็นมุสลิมท าให้ตนเองได้เรียนรู้ได้

คิดได้สัมผัสในความเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามของภรรยาเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งฮาดีได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อ

การปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ ความคิดของตนเอง จากครูสอนศาสนา มุอัลลัฟมีความภาคภูมิใจที่

ตนเองสามารถเรียนรู้ได้และได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงถึงความรู้ของตนเองในระดับเบื้ องต้น

เกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากกว่าที่ตนเองเคยรู้จักอย่างผิวเผิน พฤติกรรมการเรียนรู้ของฮาดีสอดคล้องกับ

การปรับเปลี่ยนด้านความรู้ ความคิดเห็นคล้อยตามของ มุอัลลัฟ ข.  ที่ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

 

“ส่วนตัวแล้วคิดว่าศาสนาทุกศาสนาไม่แตกต่างกันหรอกในเร่ืองการสอนให้คนที่มีศาสนา

ท าแต่ความดี ละเว้นความชั่วต่างๆ ทุกศาสนาก็มุ่งสอนให้เราเป็นคนดี ความแตกต่างของแต่ละศาสนา

ก็เป็นเร่ืองที่แตกต่างกันทางความเชื่อถือ ความศรัทธา และหลักการปฏิบัติตามศาสนา ศาสนาอิสลามมี

คัมภีร์อัลกุรฺ-อาน ที่เป็นภาษาเดียวไม่ว่ามุสลิมประเทศไหนก็อ่านได้เหมือนกันหมด มุสลิมทั่วโลก

ยึดถอืคัมภีร์อัลกุรฺ-อาน เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เห็นเด็กๆ มุสลิมอ่านกันก็อยากอ่านเป็นบ้าง ได้

ฟังแล้วเพราะดี ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเร่ืองของศาสนาอิสลามเลย แต่หลังจากที่ต้องเข้า

ศาสนาอิสลามแล้วก็สนใจอยากเรียนรู้นะ แต่ไม่ รู้จะเรียนจากใครนี่สิ แฟนก็ไม่สนใจที่จะสอนสัก

เท่าไร ปล่อยให้เราเรียนรู้เองมากกว่า นึกแล้วก็น้อยใจนะ แต่ก็ไม่คิดที่จะกลับไปเป็นพุทธเหมือนเดิม

นะ” (มุอัลลัฟ ข,2552) 

 

จะเห็นได้ว่าหลังจากที่มุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วมีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นเดิมของตนมาศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมากขึ้น ท าให้

เกิดการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนความรู้ความคิดของตนเอง มีความเข้าใจในความแตกต่างของศาสนา

อิสลามกับศาสนาพุทธที่ตนเองเคยนับถือ มุอัลลัฟเร่ิมมีความคิดเห็นคล้อยตามในสิ่งที่ตนเองได้รับรู้

ใหม่ 
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     5.1.4  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ  

มุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบททั้งชายและหญิงมีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพโดยมี

วัตถุประสงค์ที่เหมือนกันคือ เพื่อเรียนรู้และแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ว่า

ตนเองเป็นมุสลิมเช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง โดยบุคลิกภาพของมุอัลลัฟที่เปลี่ยนไปนั้น

แสดงออกให้เห็นด้วยการแต่งกาย การพูดจา การเปิดเผยตนเองในสถานการณ์ที่จ าเป็นหรือใน

สถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นมุสลิม ในสถานการณ์ทั่วๆ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลามนั้น มุอัลลัฟมีวิถีชีวิตประจ าวันเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นมา

ก่อนที่จะเข้ารับอิสลามไม่มีสิ่งใดแตกต่างไปจากเดิม มุอัลลัฟหญิงบางคนแสดงให้เห็นจากการแต่งกาย

ส่วนมุอัลลัฟชายการแต่งกายจะไม่บ่งบอกได้ว่าเป็นมุสลิมหรือไม่นอกเสียจากมุอัลลัฟชายจะแต่งกาย

เพื่อไปมัสยิดหรือไปร่วมงานบุญในชุมชน แต่ส าหรับบางคนจากบุคลิกภาพที่ตกเย็นเคยตั้งวงกินเหล้าก็

เปลี่ยนไป  ดังเช่นมุอัลลัฟหลายท่านได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยดังนี้ 

 

“ปกติเคยตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนๆบ่อยมาก แต่หลังจากเข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็เลิกเลย

นะ เพราะรูว้่าศาสนาอิสลามการกินเหล้าเป็นข้อห้าม ก็เหมือนกับที่ศาสนาพุทธบอกว่าการกินเหล้าผิด

ศีลนั่นแหล่ะ ผมว่าการเลิกเหล้าไม่ใช่เร่ืองยากอยู่ที่ความตั้งใจจริง  แรกๆก็รู้สึกยากแต่ต้องหักห้ามใจ

และต้องเลิกเหล้าให้ได้จริง การกินอาหารก็ต้องะวังมากขึ้นไม่ใช่ว่าร้านไหนไม่ขายหมูก็ทานได้ใน 

การกล่าวค าทักทายระหว่างคนมุสลิมด้วยกันก็ต่างจากคนพุทธคือเวลาเราเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะใช้

การยกมือไหว้สวัสดีกัน แต่มุสลิมด้วยกันจะกล่าวค าทักทายเป็นภาษาอาหรับพร้อมกับการสัมผัสมือ

กัน เวลาไปมัสยิดผู้ชายก็จะนุ่งโสร่ง แรกๆเลยผมก็นุ่งไม่เป็นนะ แต่พอเร่ิมนุ่งได้เวลาอยู่บ้านก็นุ่งโสร่ง

บ่อยขึ้น” (อิบรอฮีม, 2553) 

 

“สังเกตดูว่าปกติเขาแต่งกายกันแบบไหน เวลาอยู่บ้าน   เวลาออกนอกบ้านควรแต่งอย่างไร 

ส่วนอาหารการกินก็เลือกร้านที่มุสลิมขายเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่หมู เช่นไก่หรือเนื้อวัว 

ถ้าไม่ได้เชือดโดยมุสลิมก็ทานไม่ได้” (ซัลมา, 2552) 

 

“เร่ืองการแต่งกายก็ดูตัวอย่างที่เห็นคนในชุมชนเขาแต่งแล้วก็แต่งตามเขา บางคร้ังในเร่ือง

ที่  ถ้าอยู่กับบ้านก็แต่งตัวปกติ ทั่วไปนอกจากว่าจะต้องไปงานบุญงานกุศลในชุมชนก็จะแต่งกายให้เข้า

กับสถานการณ์ แต่งตัวให้เหมาะสมกับงานที่เราจะไปร่วม” (มูนา, 2552) 
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“ตอนที่ผมเข้ารับอิสลามนี้แฟนผมก็ยังไม่ทราบครับ  จนวันนึงผมนุ่งโสร่งใส่หมวกสีขาว

มาสั่งอาหารทานนั่นแหล่ะแฟนถึงรู้ว่าผมเข้ารับอิสลามแล้ว เราก็คุยกันมากขึ้นเค้าก็แนะน าว่าเป็น

อิสลามต้องท าแบบนั้น แบบนี้ อะไรท าได้ ท าไม่ได้ อะไรกินได้กินไม่ได้” (อาลี, 2553) 

 

“ผมไม่เคยนุ่งโสร่งมาก่อน พอนุ่งคร้ังแรกรู้สึกตัวเองแปลกๆไป ผู้ชายมุสลิมถ้าไม่สวม

หมวกไม่นุ่งโสร่งให้เห็น ผมว่าถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็คงบอกไม่ได้ครับว่าใครเป็นพุทธใครเป็นมุสลิม 

ส่วนผู้หญิงถ้าเห็นมีผ้าคลุมผมมาบอกได้ทันทีเลยว่าเป็นมุสลิมแน่นอน นอกจากการแต่งกายแล้ว เร่ือง

อาหารการกิน เช่นเร่ืองดื่มเหล้า แต่ก่อนเรียกว่าผมก็ดื่มทุกโอกาสนะ แต่พอมาเข้ารับอิสลามเหล้าเป็น

เร่ืองแรกเลยที่ผมเรียนรู้ว่าต้องเลิก ตอนนี้ก็เลิกเหล้าได้แล้ว แต่ตอนเป็นพุทธทั้งๆที่ รู้ว่าผิดศีล แต่ก็เลิก

ไม่ได้แปลกดี  นอกจากไม่ดื่มเหล้าแล้วอาหารทุกอย่างที่ไม่ใช่มุสลิมท าหรือไม่ใช่ร้านมุสลิมก็ทาน

ไม่ได”้ (ฮาดี, 2553) 

 

“ส าหรับผู้หญิงแค่การแต่งกายมีผ้าฮิญาบคลุมก็บอกให้คน อื่นรู้ได้ทันทีว่าเราเป็นมุสลิมไม่

ต้องบอกต้องพูดว่าเราเป็นใคร ท าให้เกิดความเข้าใจในการติอต่อสื่อสารระหว่างกัน  ช่วยให้ผู้อ่ืนที่

ไม่ใช่มุสลิมรู้ได้ว่าเราเป็นมุสลิม รู้ว่าเราแตกต่างจากพวกเขาอย่างไร  ท าให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจได้ว่า

ถ้ามีสิ่งที่ต้องปฏิบัติต่อกันนั้นมีขอบเขตอย่างไร” (ฮับเซาะห์,2553) 

 

การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบททุกคน เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลาม

จะได้รับการตั้งชื่อใหม่เช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง  มุสลิมชายมีชื่อใหม่   เช่น    อุสมาน 

อิบรอฮีม ฮาดี อาลี ซอและห์ มูซา มุสลิมหญิงหรือมุสลิมะหฺ มีชื่อเรียกใหม่ เช่น ซัลมา มารียะห์ ฮับ

เซาะห์ อามีนะห์ ไลลา มูนา  มุอัลลัฟต้องเรียนรู้การท่องจ าบทคัมภีร์ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติ

นมาซ ต้องฝึกท่องจ าและออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ในเร่ืองการรับประทานอาหารมุอัลลัฟมีความ

เข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่านอกจากมุสลิมจะไม่ทานเนื้อหมูแล้ว สัตว์อ่ืนที่เป็นอาหารแต่ไม่ได้ถูกเชือด

ด้วยมุสลิมด้วยการกล่าวนามพระเจ้านั้นมุสลิมก็ทานไม่ได้ การรับประทานอาหารไม่สามารถเลือกร้าน

ที่อยากรับประทานได้ มุอัลลัฟต้องเลือกร้านขายอาหารที่เป็นร้านของมุสลิมเท่านั้น มุอัลลัฟหญิงมีการ

เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพด้วยการปรับเปลี่ยนการแต่งกายใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าเคร่ือง

แต่งกายให้มีสุภาพเรียบร้อยมากขึ้น  เช่นกรณีของฮับเซาะห์ที่เก็บเสื้อผ้าเก่าที่ดูไม่เรียบร้อย ประเภท

เสื้อคอกว้าง เสื้อสายเดี่ยว ไปแจกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหมด บ้านเรือนที่พักอาศัยของมุอัลลัฟในเขต
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ชุมชนชนบทส่วนมากปลุกบ้านมีลักษณะคล้ายๆ กันคือเป็นบ้านไม้ สองชั้นบ้าง ชั้นเดียวใต้ถุนสูงบ้าง 

บางหลังมีการต่อเติมชั้นล่างหรือชั้นใต้ถุนให้สมาชิกในครอบครัวที่แต่งงานแล้วแยกมาอยู่ต่างหากเป็น

ส่วนตัว บางหลังมีการกั้นห้องเพิ่มเติม  

 จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟพบว่า

มุอัลลัฟมีวิธีการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

บุคคลอ่ืน ให้สอดคล้องกับบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อแสดงถึงความเป็นสมาชิกของ

ชุมชน มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติให้เข้ากันโดยเปลี่ยนความเชื่อถือเดิมและหัน

มาให้ความส าคัญต่อหลักการของศาสนาอิสลามมากขึ้นกว่าที่เคยรู้จักมาก่อน มุอัลลัฟปรับเปลี่ยน

ทางด้านความรู้  ความคิด เพื่อให้เกิดเป็นความศรัทธาขึ้นแก่ตนเองสามารถปฏิบัติตนอยู่ในแนวทาง

ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ วัจนภาษาและอวัจนภาษา

เพื่อแสดงความเป็นมุสลิมของตนให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟใน

เขตชุมชนชนบทจากข้อมูลพบว่า  ประกอบด้วย การสังเกต การสอบถาม การบอกเล่า การเรียนกับครู

สอนศาสนาหรือผู้น าศาสนา จากสถาบันสอนศาสนา และ การอ่านหนังสือหรือจากสื่ออ่ืนๆ   

 

การเรียนรู้ด้วยการสังเกต   

มุอัลลัฟทั้งชายและหญิงในเขตชุมชนชนบทเมื่อได้เข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว จ าเป็นต้องให้
ความสนใจและต้องการเรียนรู้เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมนั้น มุอัลลัฟเร่ิมต้นด้วยการสังเกต
จากคนใกล้ชิด เช่นเพื่อนของตนเอง หรือคนรู้จักที่เป็นมุสลิม และหลังจากที่ได้คบหากับคนมุสลิมและ
ยอมรับเป็นคนรักกันแล้ว ก็เร่ิมสังเกตจากคนรักของตนเอง หลังจากนิกะหฺ (แต่งงาน) จากสถานะคน
รักก็เปลี่ยนเป็นสามี ภรรยา และเมื่อมุอัลลัฟได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวของสามีหรือภรรยาหรือไปอยู่ใน
ชุมชนมุสลิม บุคคลในครอบครัวหรือในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ บุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้
มุอัลลัฟได้เรียนรู้ด้วยการสังเกตในพฤติกรรมต่างๆที่มุสลิมเหล่านั้นสื่อสารออกมา  สิ่งที่มุอัลลัฟเรียนรู้
ด้วยการสังเกตเช่นการออกเสียงเรียกชื่อบุคคลที่เป็นภาษาอาหรับ สังเกตการแต่งกายของมุสลิมทั่วไป
ในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง  เช่นเวลามีงานบุญในชุมชน มุสลิมจะมีการแต่งกายไปร่วมงาน
ด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม มุสลิมหญิงบางคนมีชุดใส่เพื่อการออกงานโดยเฉพาะ ในเร่ืองของการปฏิบัติ
ศาสนกิจมุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของมุสลิมเมื่อได้ยินเสียงเรียกบอกเวลานมาซ คน
มุสลิมก็จะเตรียมตัวนมาซ (ละหมาด)   มุอัลลัฟทุกคนเรียนรู้การปฏิบัตินมาซจากการสังเกต ท่วงท่า
ต่างๆในขณะปฏิบัติการนมาซ (ละหมาด)   ตามผู้น าพิธีนมาซ (ละหมาด)     
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“สังเกตจากมุสลิมในชุมชนและที่รู้จักทั่วๆ ไปว่าผู้ชาย ผู้หญิงเขาแต่งตัวกันอย่างไรการแต่ง
กายเรียนรู้ไม่ยากหรอกครับ เร่ืองการปฏิบัติเรียนรู้ยากกว่า ผู้ชายมุสลิมถ้าไม่สวมหมวกไม่นุ่งโสร่งให้
เห็น ผมว่าถ้าไม่รู้จักกันมาก่อนก็คงบอกไม่ได้ครับว่าใครเป็นพุทธใครเป็นมุสลิม ส่วนผู้หญิงถ้าเห็นมี
ผ้าคลุมผมมาบอกได้ทันทีเลยว่าเป็นมุสลิมแน่นอน เพราะการคลุมผมของผู้หญิงมุสลิมเป็นวัฒนธรรม
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ส่วนอาหารก็สังเกตไม่ยากว่าร้านไหนทานได้ไม่ได้ร้านที่เป็นมุสลิมส่วน
ใหญ่จะสัญลักษณ์ค าว่า ฮาลาล ให้เห็นชัด หรือไม่ก็มีค าภาษาอาหรับแสดงไว้ให้เห็น ถ้าคนขายเป็น
ผู้หญิงส่วนมากก็จะคลุมฮิญาบ” (ฮาดี, 2553) 

 
“เร่ืองการแต่งกายก็สังเกตดูว่าปกติเขาแต่งกายกันแบบไหน เวลาอยู่บ้าน เวลาออกนอก

บ้านควรแต่งอย่างไร ส่วนอาหารการกินก็เลือกร้านที่มุสลิมขายเท่านั้น เพราะถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช่
หมู เช่นไก่หรือเน้ือวัว ถ้าไม่ได้เชือดโดยมุสลิมก็ทานไม่ได้” (ซัลมา, 2552) 

 
“เวลาที่คนในชุมชนเขาเจอกันก็เห็นเขาทักทายกัน  ด้วยการกล่าวเป็นภาษาอิสลามพร้อม

กับจับมือกัน ส่วนเร่ืองการแต่งกายก็ดูตัวอย่างที่เห็นคนในชุมชนเขาแต่งแล้วก็แต่งตามเขา”(มูนา, 
2552) 

 
“คร้ังแรกที่ได้รู้จักกับแฟนก็ทราบว่าเขาเป็นมุสลิมเพราะเขาคลุมฮิญาบ ก็ยังไม่ได้สนใจเค้า

มากนักคิดจีบสนุกสนุกและตนเองก็ไม่เคยสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมุสลิมมาก่อน แต่เนื่องจากเรา
เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ต่างคณะ มีโอกาสได้ท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยกัน จากนั้นก็ได้
พูดคุยทักทายกันมากขึ้น ประทับใจในความเรียบร้อยของเขา ท าให้เราเร่ิมหันมาสนใจเขามากขึ้น”  
(ซอและห์, 2552) 
 

“เร่ืองทั่วไปอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจ ก็สังเกตจากมุสลิมคนอ่ืนว่าเขาท ากัน
อย่างไรก็ท าตามเขา ก็ค่อยๆ เรียนรู้ สงสัยอะไรก็ถามจากคนใกล้ชิดและมุสลิมคนอ่ืนๆ ที่เราคุ้นเคย”  
(มูซา, 2553) 

 
“ผมเองมีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 1 คน พี่ชายทุกคนมีภรรยาเป็นมุสลิม

ทั้งหมด  ผมเลยได้สังเกตเรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิมจากพี่ชาย นอกจากนั้นบ้านของตนเองก็อยู่ใกล้มัสยิด 
เลยได้ซึมซับวิถีชีวิตแบบมุสลิมจากผู้คนในชุมชน” (ฮาดี, 2553) 
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เห็นได้ว่ามุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมทั้งในเร่ืองการศรัทธา การปฏิบัติ และ

การด าเนินชีวิตของมุสลิมในครอบครัวของมุอัลลัฟเองรวมถึงในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วยการ

สังเกต เช่นการสังเกตเห็นความแตกต่างด้านการแต่งกายของมุสลิมกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมและ

มุอัลลัฟบางคนได้พบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมจากมาก่อนที่จะแต่งงานกับมุสลิม มุอัลลัฟ

บางคนสังเกตเห็นการแต่งกายของผู้หญิงมุสลิม จึงให้ความสนใจเป็นพิเศษ จากนั้นจึงได้ท าความรู้จัก

กันและสนิทสนมกันจนเป็นคู่รักกันที่คาดหวังจะแต่งงานอยู่ด้วยกัน 

ในเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนมาซและการถือศีลอด ที่มุอัลลัฟเรียนรู้
จากการสังเกตพฤติกรรมของมุสลิมในครอบครัวและในชุมชน  ได้เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม
จากการที่ได้เห็นการปฏิบัตินมาซหลังจากที่ชาวมุสลิมได้ยินเสียงอาซาน  (การบอกกล่าวว่าถึงเวลา
นมาซ) จากมัสยิด  ซึ่งท าการอาซานทุกวันๆละ 5 เวลา เพื่อให้มุสลิมได้ทราบเวลาและเตรียมตัวท า
นมาซ  มุอัลลัฟสังเกตถึงพฤติกรรมที่มุสลิมแสดงความเคร่งครัดในเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ ในเดือนที่
มีการถือศีลอดบ้านใกล้เรือนเคียงในชุมชนมักจะท าอาหารมื้อพิเศษในช่วงการละศีลอด มีการไปนมาซ
ในเวลากลางคืนตลอดเดือนที่ถือศีลอด บางคร้ังมีการท าอาหารเพื่อแจกจ่ายในระหว่างเพื่อนบ้านใน
ชุมชน หรือบางบ้านก็จะมีการท าบุญเลี้ยงละศีลอด 

 
การเรียนรู้ด้วยการสอบถาม 

มุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการสอบถามจากคน
ใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีหรือภรรยาของตนเอง จากเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่เป็นมุสลิม จากสมาชิกใน
ครอบครัวของสามีหรือภรรยาของตนเอง และจากมุสลิมทั่วไปที่มุอัลลัฟรู้จัก เช่นเดียวกับมุอัลลัฟใน
เขตชุมชนเมือง  มุอัลลัฟส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมุสลิม หรือ บางคนก็มีแต่เพียงผิวเผิน จึงมีความ
เข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไม่ถูกต้อง  การเรียนรู้ด้วยการสอบถามจากผู้ที่เป็นมุสลิมและ
มีความรู้ในหลักการของศาสนาอิสลามจึงช่วยให้มุอัลลัฟเกิดการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่
ถูกต้อง เมื่อเกิดข้อสงสัยในเร่ืองราวหรือประเด็นต่างๆที่ตนเองไม่เข้าใจ จึงเกิดการสอบถามเพื่อให้
ตนเองเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง     

 
“มะของแฟนหนู จะเป็นผู้คอยบอกคอยสอนเสมอ เขาชอบมากเวลาที่หนูถามเกี่ยวกับเร่ือง

ศาสนา มะเขาจะอธิบายซะยาวเลย เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง บางเร่ืองที่ไม่เข้าใจก็จะถามจากแฟนตนเอง
บ้าง เขาก็จะบอกเท่าที่เขารู้นะ” (มูนา, 2552) 

 
“เรียนรู้ด้วยตนเองสงสัยอะไรก็ถามครูสอนศาสนาคนที่สอนผม หรือบางคร้ังเมื่อมีโอกาส 

ก็ถามจากอิหม่ามบ้างที่มัสยิดบ้าง” (อาลี, 2553) 
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“เรียนรู้จากเพื่อนและก็จากแฟน  เร่ืองที่เกี่ยวข้องที่ผู้หญิงมุสลิมต้องเรียนรู้ส่วนมากก็จะ
ถามจากเพื่อนๆ ส่วนเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการต่างๆ ของศาสนาอิสลามส่วนใหญ่แล้วแฟนก็จะเป็น
คนคอยบอกบางคร้ังก็มีคนใกล้ชิดในบ้านคอยบอกคอยเตือนเสมอ” (ซัลมา, 2552) 

 
“เรียนรู้ด้วยตนเองสงสัยอะไรก็ถามครูสอนศาสนาคนที่สอนผม หรือบางคร้ังเมื่อมีโอกาส 

ก็ถามจากอิหม่ามบ้างที่มัสยิดบ้าง” (อาลี, 2553) 
 
“เมื่อสงสัยอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนา ก็ถามจากคนใกล้ชิดและมุสลิมคนอ่ืนๆที่เราคุ้นเคย 

เช่นเร่ืองพิธีกรรม อาหารการกิน การปฏิบัติศาสนกิจ หรือ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา”(มูซา, 
2553) 

 
“ทุกคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยถามหมด เราเป็นมุสลิมใหม่ก็ต้องค่อยๆ ศึกษาไปเหมือนเด็กที่เร่ิม

เรียนหนังสือนั่นแหล่ะ มีอะไรสงสัย อะไรไม่เข้าใจก็ถามเลย ตนเองจะได้ท าในสิ่งที่สงสัยได้อย่าง
ถูกต้อง” (ฮับเซาะห์, 2553) 

 
“ผมมีเพื่อนเป็นมุสลิม ก็ถามในสิ่งที่สงสัยจากเพื่อนบ่อยคร้ังเข้าเพื่อนสงสัยว่าท าไมอยากรู้

เร่ืองของมุสลิมจัง เลยบอกเพื่อนไปว่าแอบชอบสาวมุสลิม เพื่อนถามกลับว่าเอาจริงเหรอ ผมบอกเพื่อน
ไปว่าคนนี้เอาจริง เพื่อนบอกผมว่าต้องเปลี่ยนมานับถืออิสลามนะเขาถึงจะยอมแต่งงานด้วย  ก่อน
หน้าที่จะรู้จักกับแฟนผมจะถามเร่ืองเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากเพื่อนที่เป็นมุสลิมนี่แหล่ะ ครับ”        
(อุสมาน, 2552) 

  

การสอบถามจากผู้รู้ของมุอัลลัฟเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท าให้มุอัลลัฟได้รับข้อมูลในสิ่งที่
มุอัลลัฟต้องการจะเรียนรู้ โดยบุคคลที่มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยวิธีการสอบถามมากที่สุดคือสามีหรือภรรยา
ตนเอง บุคคลที่สนิทในครอบครัวของฝ่ายสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟ บุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัวไม่ว่า
จะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ หรือแม้กระทั่งทุกคนที่มุอัลลัฟในชุมชนรู้จักและจากเพื่อนของมุอัลลัฟเองที่
เป็นมุสลิม  การพูดคุยสอบถามของมุอัลลัฟเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสนิทสนมของมุอัลลัฟกับ
มุสลิม เร่ืองที่มุอัลลัฟสอบถามจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ หรือเร่ืองที่มุอัลลัฟเกิดความ
สงสัยในสิ่งที่จะท าว่าขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไรหรือไม่ 
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การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่า  
การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าที่มุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทได้รับจากสามีหรือภรรยาตนเอง

เป็นเร่ืองปกติของชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยาทั่วไปที่จะต้องใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากมุอัลลัฟทุกคนจะได้
เรียนรู้ด้วยการบอกเล่าจากสามีหรือภรรยาของตนเองแล้ว มุอัลลัฟใช้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญาติพี่
น้องของสามีหรือภรรยา จากเพื่อนที่เป็นมุสลิม และจากบุคคลอ่ืนในครอบครัวของสามีหรือภรรยาที่
มุอัลลัฟคุ้นเคย เช่นเดียวกับการเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง  การเรียนรู้ด้วย
การบอกเล่าที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้นี้เป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากการที่มุอัลลัฟเป็นผู้สอบถามในสิ่งที่ตนเองไม่
เข้าใจ  

เมื่อมุอัลลัฟรับรู้ว่าแฟนหรือคนรักของตนเองเป็นมุสลิมแล้ว หลังจากความสัมพันธ์เร่ิม
พัฒนาจากคนรู้จัก เป็นเพื่อน จนเป็นคนรักขึ้นนั้น จากการได้พบปะพูดคุยกันกับคนรักของตนเองที่
เป็นมุสลิม  และตัดสินใจที่คบกันและมีเป้าหมายที่จะแต่งงานกินอยู่ด้วยกัน การเรียนรู้ด้วยการบอกเล่า
ถึงเร่ืองหลักการศาสนาอิสลาม เร่ืองวิถีชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้
มุอัลลัฟเกิดการเรียนรู้ได้  

 

“เพื่อนผมที่เป็นมุสลิมพอรู้ว่าผมชอบสาวมุสลิม ก็จะคอยบอกคอยแนะน าเสมอว่าผมต้อง
ท าอะไรอย่างไร เช่นบอกเกี่ยวกับการทักทายกัน การใช้สรรพนามเรียกแทนชื่อของมุสลิมเวลาไปไหน
กับแฟน เขาก็จะบอกว่าอะไรที่มุสลิมท าได้ท าไม่ได้” (อาลี, 2553) 

 

“น้องชายของแฟนผมเป็นผู้แนะน าที่ดีครับ เราค่อนข้างสนิทกัน มีอะไรที่ผมท าไม่เข้าท่า 
เขาก็จะคอยบอกครับ เช่นท่าทางในการละหมาด  การออกเสียงที่ค าที่เป็นภาษาอาหรับ บางคร้ังสมาชิก
คนอ่ืนในครอบครัวก็บอกครับ ทั้งเร่ืองการละหมาด การถือศีลอด ช่วงที่เราเข้ามาเป็นมุสลิมใหม่ๆ มี
แต่คนอยากจะบอกโน่นบอกนี่ครับ” (มูซา, 2553) 

 

“พ่อตาผมเป็นผู้ชี้แนะ คอยสอนคอยบอกเสมอ ในเร่ืองหลักการปฏิบัติต่างๆ เร่ืองของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมเช่น งานแต่งงาน งานกินบุญตามมัสยิดต่างๆ รวมไปทั้งการไป
เยี่ยมครอบครัวมุสลิมที่มีสมาชิกในบ้านเสียชีวิต” (ฮาดี, 2553) 

 
“เวลาได้พูดคุยกับลุกค้าที่มาตัดเสื้อผ้ากับเรา เขาก็จะบอกจะแนะน าเรา ในเร่ืองที่เกี่ยวกับ

ศาสนาอิสลามค่ะ บางที่เขาจะถามเราก่อนงัยพอเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจเขาก็จะอธิบายตามที่เขาเข้าใจนั่น
แหล่ะ” (ฮับเซาะห์,2553)   
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“บัง แล้วก็มะของบังจะเป็นคนสอนคนบอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่มุสลิมต้องประพฤติปฏิบัติ 
โดยเฉพาะมะ จะคอยบอกคอยแนะน าเรา ตั้งแต่รู้ว่าเราทั้งสองคบหากัน แม่ของเราเองก็ยังคอยบอกเลย
ว่าเป็นคนอิสลามต้องท าอย่างนั้นอย่างนี้” (มารียะห์, 2552)   

 

“แฟนผมครับหลังจากที่เราตัดสินใจคบกันจริงจัง จะคอยบอกโน่นบอกนี่ตลอดเวลา 
บางคร้ังบอกแล้วบอกอีก เพราะกลัวว่าเราจะท าผิด นอกจากแฟนผมเองแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นมุสลิม
คอยบอกคอยแนะน าเช่นกันครับ” (อุสมาน,2552) 

 

“ทั้งเร่ืองการอ่านภาษาอาหรับ การละหมาด แฟนบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วจะถูกทดสอบ
จากอัลลอฮฺ ในทุกเร่ืองที่เราท า ก่อนแต่งงานกันแม่ของแฟนก็ไม่อยากได้เราเป็นสะใภ้ เราเองก็พอรู้ แต่
แฟนก็คอยบอกเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ขอดุอาวฺ  (ขอพร) จากอัลลอฮฺ ให้แม่เข้าใจเรา ทุกวันนี้เราคิด
ว่าอัลลอฮฺได้ให้ในสิ่งที่เราขอ” (ไลลา, 2552) 

 
ลักษณะทั่วไปของการเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าของมุสลิมกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทเป็น

การพูดคุยกันสนทนากันในสถานการณ์ปกติทั่วไป เป็นการบอกเล่าพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ใน
บางคร้ังการพูดคุยบอกเล่าเร่ิมมาจากการที่ตัวมุอัลลัฟเองมีข้อสงสัยในบางเร่ือง แต่พอได้คุยกันหรือมี
เวลาคุยกันนานขึ้นคู่สนทนาที่เป็นมุสลิมก็มักจะบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้มุอัลลัฟได้รับรู้ เป็นการบอก
เล่าพูดคุยกับมุอัลลัฟในฐานะคนใกล้ชิด คนสนิท คนรู้จักทั่วไป คนที่ให้ความเคารพนับถือ 
เช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง เร่ืองประเด็นของการพูดคุยบอกเล่าส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ
หลักการของศาสนาอิสลาม ในเร่ืองของความเชื่อถือศรัทธา เร่ืองของการปฏิบัติศาสนกิจที่ศาสนา
ก าหนดให้ผู้เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติ ที่ส าคัญคือการปฏิบัตินมาซ การถือศีลอด การบริจาค   ตลอดจน
เร่ืองทั่วๆไปในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ การบอกเล่าพูดคุยกันระหว่างมุอัลลัฟกับมุสลิมเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกันช่วยให้มุอัลลัฟสามารถใช้ชีวิตความเป็นมุสลิมได้
อย่างมีความสุข ช่วยให้มุอัลลัฟเองเกิดความรู้สึกถึงความเป็นมุสลิมของตนเหมือนกับพี่น้องมุสลิมคน
อ่ืนๆ 

 
การเรียนกับครูสอนศาสนา ผู้น าศาสนา หรือ จากสถาบันสอนศาสนาในชุมชน 
การเรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามของชุมชนมุสลิมในชนบท โดยทั่วไปจะมีโรงเรียน

สอนศาสนาที่เปิดสอนให้กับเยาวชนมุสลิมอยู่ในมัสยิด เด็กๆหรือเยาวชนมุสลิมจะได้เรียนการอ่าน
เขียนภาษาอาหรับ การเรียนหลักความศรัทธา หลักการปฏิบัติศาสนกิจ จากครูสอนศาสนาอิสลามที่
เป็นคนในชุมชนนั้น  นอกจากนี้ในบางครอบครัวหรือในบางชุมชนก็จะมีบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถด้านศาสนาเป็นคนให้ความรู้ต่างๆ แก่สมาชิกในชุมชน มุอัลลัฟในชุมชนชนบทไม่มี

DPU



235 

สถาบันที่เปิดสอนศาสนาอิสลามให้กับมุอัลลัฟ เหมือนในชุมชนเมืองเช่นในกรุงเทพมหานคร ที่มี
สถาบันเปิดสอนเปิดอบรมให้ความรู้กับมุอัลลัฟหลายแห่งขึ้นอยู้กับความสนใจความต้องการที่จะ
เรียนรู้ของมุอัลลัฟเอง มุอัลลัฟในชนบทบางคนก็เคยได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในสถาบัน
ที่เปิดสอนในกรุงเทพ แต่เนื่องจากระยะทางที่ไกลและไม่สะดวกในเร่ืองเวลา เร่ืองการเดินทาง จึงท า
ให้มุอัลลัฟในชนบทส่วนมากต้องเรียนรู้จากผู้น าศาสนาในชุมชน เช่นเรียนจากครูสอนศาสนา เรียนรู้
จากอิหม่าม เรียนรู้จากผู้รู้คนอ่ืนๆทั้งในครอบครัวและในชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  เช่นที่ ซัลมาให้
ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

 
 “เคยไปฟังบรรยายที่สันติชน แฟนพาไป ไปได้ 2 ถึง 3 คร้ัง เนื่องจากอยู่ไกลบ้าน ไปฟังก็ดี

ค่ะอาจารย์สอนเข้าใจและก็ได้รู้จักเพื่อนมุอัลลัฟ ได้แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน คุยระหว่างมุอัลลัฟ
ด้วยกันก็เข้าใจกันดีค่ะ” (ซัลมา, 2552) 

 
การเรียนรู้กับครูสอนศาสนาหรือจากผู้น าศาสนาของมุอัลลัฟเป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็น

ทางการ ไม่มีรูปแบบการสอนที่แน่นอน การเรียนไม่ต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
เป็นการเรียนรุ้จากประเด็นข้อสงสัยหรือเรียนจากสิ่งที่มุอัลลัฟไม่เข้าใจ เมื่อมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็
จะสอบถามในประเด็นนั้นจากบุคคลที่มุอัลลัฟมั่นใจว่าให้ค าตอบที่ถูกต้องได้ การเรียนกับครูสอน
ศาสนาหรือผู้น าศาสนาในชุมชนจึงมีลักษณะการเรียนเป็นส่วนตัว เช่นที่ อาลี และ ฮาดี ได้เรียนรู้จาก
ครูสอนศาสนาในชุมชน  

 
“ไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามก่อนให้มั่นใจก่อนว่าจะเป็นมุสลิมได้ สามารถใช้ชีวิต

แบบมุสลิมได้ ในช่วงแรกๆ ก็ได้พี่ชายของตนเองเป็นคนแนะน าให้มาเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอน
ศาสนาที่มัสยิดนี้ ครูเขาก็สอนในเร่ืองหลักความศรัทธา หลักการปฏิบัติ และก็เร่ืองทั่วๆไป ใช้เวลา
เรียนกับครูอยู่ระยะหนึ่งจนพ่อเขาเห็นแล้วว่าเรามีความเข้าใจในศาสนาอิสลามมากขึ้น และน่าจะเป็น
มุสลิมได้” (ฮาดี, 2553) 

  
“มีเวลาว่าง ผมก็จะไปเรียนกับครูสอนศาสนาที่มัสยิด เรียนส่วนตัวสงสัยอะไรก็สอบถาม

ได้ทันที ครูสอนดีมากครับยินดีที่จะสอนเราเสมอทุกคร้ังที่มีโอกาส” (อาลี, 2553) 
 
การเรียนรู้ด้วยการอ่านหนังสือหรือสื่ออื่นๆ 
ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟในชนบทที่เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการอ่านหนังสือ

หรือจากการศึกษาด้วยตนเองจากสื่ออ่ืนๆ ไม่แตกต่างจากมุอัลลัฟในชุมชนเมือง จากการสังเกตของ
ผู้วิจัยพบว่า หนังสือหรือสื่อซีดี ที่มุอัลลัฟในชนบทใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ในหลักการของศาสนา
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อิสลามเหมือนกัน มุสลิมในชนบทบางครอบครัวก็เปิดรับความรู้จากสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เช่นเดียวกับมุสลิมในเขตเมือง 

 
“พอมีเวลาว่างก็หาหนังสือมาอ่านมาศึกเองบ้าง หาซื้อแผ่นซีดีมาเปิดฟัง เปิดดูบ้าง ทั้งหัด

อ่าน หัดออกเสียงค าภาษาอาหรับตามสื่อ การเปิดรับจากสื่อส าเร็จรูปก็ดีแนะ ฟังแล้วฟังอีกดูแล้วดูอีก
ได้หลายรอบ” (ฮับเซาะห์, 2553) 

 
“มะชอบฟังรายการวิทยุมุสลิมเรา อยู่บ้านก็ได้ฟังไปด้วยบางเร่ืองก็ไม่เข้าใจ เพราะรายการ

วิทยุพูดค าเฉพาะที่ เป็นค าภาษาอาหรับ ก็ถามจากมะว่าค าที่ได้ยินหมายถึงอไร มะก็จะอธิบายตามที่เขา
เข้าใจ” (มารียะห์, 2552) 

 

วิธีการเรียนรูอั้ตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทที่กล่าวมา ไม่ว่าจะ

เปน็การเรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกต การสอบถาม การบอกเล่า การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือผู้น าศาสนา 

จากสถาบันสอนศาสนา และ การอ่านหนังสือหรือจากสื่ออ่ืนๆ  ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต

ส าหรับมุอัลลัฟในแง่มุมต่างๆ ตามหลักการศรัทธาและหลักการปฎิบัติของศาสนาอิสลาม ท าให้

มุอัลลัฟรับรู้และเข้าใจในสภาพความเป็นจริงในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างถูกต้อง การแสดง

อารมณ์จะอยู่ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม  สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืนและ

สังคมได้ดี สามารถท างานที่อ านวยประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ มีความรักและ

ความผูกพันต่อผู้อ่ืนในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งสามารถพัฒนาตนเอง และสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของตนต่อผู้อ่ืนได้ดีขึ้น 

 

5.2  พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

พฤติกรรมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทจะประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบ แบบแผน 

หรือวิธีการที่มีอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ โดยบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุดที่จะช่วยให้

มุอัลลัฟสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้คือสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟเอง 

หลังจากที่มุอัลลัฟได้นิกะหฺกับมุสลิมแล้วบทบาทของสมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ

ที่จะช่วยให้มุอัลลัฟเกิดการเรียนรู้และได้สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา เมื่อมุอัลลัฟมีความ

เข้าใจในสถานภาพและบทบาทของตนเองตามที่สามีหรือภรรยา รวมทั้งครอบครัวและชุมชนคาดหวัง 

พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทจะเกิดขึ้นได้โดย
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ประกอบด้วย การสื่อสารภายในบุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่ม โดยอาศัย

จิตส านึก และสติสัมปชัญญะ เช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเป็นตัวก าหนดและเป็นเคร่ืองชี้วัดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือลบระหว่างกันของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน ในบทบาทที่มุอัลลัฟมีความเป็น

สมาชิกในครอบครัว ในชุมชนซึ่งประกอบด้วย บทบาทความเป็นลูก  และ บทบาทความเป็นสามี 

ภรรยากัน และบทบาทของความเป็นสมาชิกของชุมชน  

ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มุอัลลัฟที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนชนบท พบว่า การสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟบางคนสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองอย่างเปิดเผย

ตรงไปตรงมา  มุอัลลัฟหญิงบางคนปฏิบัติมีการเปลี่ยแปลงการแต่งกาย บางคนก็ยังคงแต่งกายตามปกติ

แต่ถ้าต้องออกไปร่วมงานในชุมชนหรือที่อื่นๆ ก็จะแต่งกายแบบผู้หญิงมุสลิมทั่วไป  

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับทราบหรือไม่นั้นพบว่ามุอัลลัฟใน

ชุมชนชนบทส่วนใหญ่คนในชุมชนก็จะรู้จักกัน แนะน ากัน  ถ้ามุอัลลัฟเข้าไปในสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จัก

มุอัลลัฟมาก่อนก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของตนให้ผู้อ่ืนได้ทราบหรือไม่อย่างไร  สิ่งที่มุอัลลัฟสื่อสารให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม พบว่า การกล่าวค าทักทายแบบมุสลิม  (การกล่าวสลาม)  การมีชื่อเรียกของตนเองที่เปลี่ยนไป  

การแต่งกายแบบมุสลิม และการเลือกรับประทานอาหารการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจเป็นสิ่งที่

มุอัลลัฟใช้สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ มีข้อสังเกตได้ว่ามุอัลลัฟยังคงมีวิถีชีวิต

เหมือนบุคคลทั่วไปในชุมชน  บางคร้ังการแต่งกายของมุอัลลัฟก็สื่อสารให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิม บางคร้ังก็ไม่สามารถสื่อให้เห็นได้ว่าเป็นมุสลิม  มุอัลลัฟหญิงในชนบทให้ความส าคัญในการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในด้านการแต่งกายด้วยการคลุมผ้าฮิญาบ เช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขต

เมือง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ครอบครัวและชุมชนให้ความส าคัญกับการแต่งกายแบบมุสลิมของผู้หญิง การ

แต่งกายมีผ้าคลุมฮิญาบจึงเป็นการสื่อสารให้เห็นความแตกต่างของผู้หญิงมุสลิมกับผู้หญิงที่นับถือ

ศาสนาพุทธหรือศาสนาอ่ืนๆ การใช้ค าสรรพนาม เช่น ค าว่า บัง (พี่ชาย) นิ (พี่สาว) โต๊ะเยาะห์ (ผู้ใหญ่ที่

เคารพนับถือ)  อิหม่าม (ผู้น าในการปฏิบัตินมาซ หรือผู้ให้ค าชี้ขาดในเร่ืองของศาสนารับให้ค าปรึกษา

กับมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนมัสยิดเดียวกัน)  เด๊ะ (น้องชาย น้องสาว  หรือเด็กๆ) หรือ การกล่าวค า

อุทาน เป็นนามของอัลลอฮฺ(ซบ.) หรือศาสดา  (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ก็เป็นสิ่งที่สื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเช่นกัน 
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จากบริบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทไม่ว่า

จะเป็น การสื่อสารภายในบุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่มนั้น มุอัลลัฟสื่อสารให้

เห็นด้วยการแสดงออกทั้งรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษา ในบทบาทความเป็นมุสลิม ความเป็น

ตนเอง ความเป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นลูกของครอบครัวเดิม ความเป็นเขย

หรือสะใภ้ของครอบครัวใหม่ ความเป็นสามีหรือภรรยากัน ความเป็นพ่อหรือแม่ของลูกที่จะเกิดมา  

และในบทบาทของความเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสังคมไม่แตกต่างจากมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง 

 

5.3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม 

ลักษณะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบของพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทนั้น พบว่าการเรียนรู้และการสื่อสารอัต

ลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ขึ้นอยู่กับบริบทของสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวเป็นส าคัญ  

สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่เป็นสิ่งช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมุอัลลัฟ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร  

ประเด็นการสื่อสาร ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการ

สื่อสารเช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง 

สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว 

มุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทแต่ละครอบครัวจะมีการเป็นอยู่ และการปฏิบัติตนที่คล้ายคลึง

กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในครอบครัวและชุมชนที่ถ่ายทอด อบรม และปลูกฝังจนเป็นพฤติกรรม

สืบต่อกันมา มุอัลลัฟต้องมีการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างสัมพันธภาพของความรักความอบอุ่นในครอบครัว 

มีการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ถึงแม้ว่ามุอัลลัฟบางคนจะไม่ได้รับการยอมรับ

จากครอบครัวของสามีหรือภรรยาด้วยความเต็มใจก็ตาม มุอัลลัฟก็ต้องเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

เรียนรู้หลักการของศาสนาอิสลามเพราะมุอัลลัฟได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแล้วหลังจากที่ตนเองกล่าวค า

ปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตมุอัลลัฟในเขตชุมชน

ชนบท พบว่า ระบบครอบครัวของมุอัลลัฟโดยทั่วไปทั้งลักษณะที่เป็นระบบครอบครัวรวม คืออาศัยอยู่

ร่วมกันในบ้านหลังเดียวกันกับของพ่อแม่ฝ่ายสามี หรือ ภรรยา เช่น  ครอบครัวของ อุสมาน อิบรอฮีม  

มูนา ซัลมา ฮาดี ฮับเซาะห์ อาลี และไลลา 
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มุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบทที่อาศัยอยู่ในระบบครอบครัวรวม การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมุอัลลัฟต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล

อ่ืนในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่มีความเคร่งครัด  มุอัลลัฟจะเรียนรู้และสื่อสาร      

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้รวดเร็ว แต่ส าหรับมุอัลลัฟที่แยกครอบครัวไปอยู่ต่างหาก พบว่าถ้าฝ่าย

สามีหรือภรรยาที่เป็นมุสลิมมีความเคร่งครัดคอยแนะน าและตักเตือนซึ่งกันเสมอ สร้างบรรยากาศ

ความเป็นมุสลิมให้เกิดขึ้นในครอบครัวก็จะช่วยส่งเสริมความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้ แต่ถ้าแยก

ครอบครัวไปอยู่ต่างหากถ้าฝ่ายสามีหรือภรรยาขาดความเคร่งครัดในอิสลาม การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอาจจะบกพร่องไปเนื่องจากการติดต่อสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือญาติพี่

น้องในครอบครัวมีน้อยกว่าเช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง  

นอกจากนี้จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และสังเกตในครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ยัง

พบว่าครอบครัวมุสลิมที่ไม่เคร่งครัดในศาสนาอิสลามหลังจากที่มีเขยหรือสะใภ้มุอัลลัฟเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวแล้ว บางครอบครัวก็ปล่อยปละละเลยให้สามีภรรยาดูแลในเร่ืองศาสนากันเอง  บาง

ครอบครัวสนใจช่วยเหลือดูแลในระยะแรกๆ พอนานวันขึ้นก็ปล่อยปละละเลย แต่บางครอบครัว

มุอัลลัฟมีความเคร่งครัดในศาสนาเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าสิ่งส าคัญที่สุดคือตัวมุอัลลัฟเองต้องมี

ความศรัทธาอย่างแท้จริง มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มุอัลลัฟชายมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องสามารถดูแลครอบครัวตนเองให้อยู่ในแนวทางของ

ศาสนาอิสลามได้ พร้อมที่จะเป็นผู้น าให้แก่ภรรยาและลูกได้ สามารถสร้างครอบครัวให้มีบรรยากาศ

ของความเป็นมุสลิม  

สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคม 

สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคมในชนบทที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  ส่วนใหญ่เป้นชุมชนที่

สมาชิกทั้งหมดในชุมชนเป็นมุสลิม  มีการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มที่มาจากวัฒนธรรม

ในชุมชนไม่ค่อยมีให้เห็น การสื่อสารกับคนต่างศาสนามีน้อยกว่ามุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง มุอัลลัฟใน

เขตชนบทปรับตัวเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้มาก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเป็นที่

รู้จักกัน  แต่ทั้งนี้มุอัลลัฟจะสามารถปรับตัวได้มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นฐานส่วนบุคคลเช่น ความ

เชื่อถือศรัทธา ทัศนคติ บุคลิกนิสัยการเรียนรู้ส่วนตัว และจากความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก

บุคคลในครอบครัว ชุมชนหรือสังคมของมุอัลลัฟ การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับ

บุคคลต่างวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมุอัลลัฟออกจากชุมชนไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักมุอัลลัฟมาก่อน 

มุอัลลัฟบางคน โดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่าตนเองเป็นมุสลิมด้วยการแต่งกาย 
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ข้อมูลจากการศึกษา พบว่า มุอัลลัฟในชนบทส่วนใหญ่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้มัสยิด โดยมี

มัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นมุสลิมทั้ง

ชุมชน มีความสัมพันธ์กันเป็นเครือญาติ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอัน

เดียว เมื่อมุอัลลัฟเข้ามาอาศัยอยุ่ในชุมชนก็จะเป็นที่ทราบกันทั้งชุมชนเนื่องจากความสัมพันธ์ที่สมาชิก

ในชุมชนมีความใกล้ชิดกัน จ านวนประชากรในชุมชนมีจ านวนน้อย มุอัลลัฟจึงเป็นที่รู้จักของคนใน

ชุมชน ดังนั้นถ้ามุอัลลัฟมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชน มุอัลลัฟก็จะสามารถเรียนรู้และ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้เป็นอย่างดี  การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟในเขตชุมชนชนบท ประกอบด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  

เช่นเดียวกับมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง 
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ปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสาร “อัตลักษณ์” ความเป็น “มุสลิม” ของ “มุอัลลัฟ”  ใน

เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทดังที่ได้น าเสนอในบทที่ 4  และ บทที่ 5 นั้น พบว่าอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟไม่ว่าจะอยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มุอัลลัฟมี

ความรู้สึกในด้านการตระหนักรู้บางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง เกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตัวตน

ประกอบกับการสื่อสารตัวตนออกมาให้เห็นว่าตนเองมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างอย่างไรกับ

บุคคลอ่ืน  อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ภายในตัวมุอัลลัฟเอง 

และกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว ชุมชน หรือสังคมของมุอัลลัฟ  โดยมุอัลลัฟจะเลือกเอาอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเรียนรู้จากที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อสื่อสารให้บุคคลอ่ืนทั้งที่

มุอัลลัฟรู้จักมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนได้รับรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  ภายใต้เงื่อนไขของบริบท

ในช่วงของเวลาและพื้นที่ในขณะที่มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง 

โดยอัตลักษณ์นี้อาจถูกก าหนดได้ทั้งจากตัวตนของมุอัลลัฟเองหรือถูกก าหนดจากบุคคลอ่ืนในชุมชน

หรือสังคมที่มุอัลลัฟมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟนี้เกิดขึ้นบนกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบของความ

แตกต่าง ระบบของความหลากหลาย  อัตลักษณ์กับสังคมจึงเป็นเร่ืองที่แยกกันไม่ออก การนิยามความ

เป็นตัวตนของอัตลักษณ์นั้นจึงต้องมีการอ้างอิงกับสังคมของมุอัลลัฟเอง เมื่อมุอัลลัฟเข้ามานับถือ

ศาสนาอิสลาม ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นตามหลักการของ

ศาสนาอิสลามแล้วถือว่าเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  การแต่งงานของมุอัลลัฟกับมุสลิม ถ้าใช้

ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วมีความเชื่อถือศรัทธา มีศาสนาที่แตกต่างกัน ย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมา แม้แต่

คนที่นับถือศาสนาเดียวกันยังมีปัญหากันได้ เนื่องจากการแต่งงานไม่ใช่เร่ืองของคน 2 คนเท่านั้น แต่

การแต่งงานเป็นการรวมเครือญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย   
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การใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันของคนที่มีศาสนาต่างกัน ในระยะแรกๆอาจจะบอกว่าเราเข้ากันได้ดี 

เราเข้าใจกันถึงแม้จะต่างศาสนากันก็อยู่ด้วยกันได้ แต่ในความเป็นจริงต่างคนต่างก็มีวิถีการปฏิบัติที่

แตกต่างกันตามความเชื่อถือของตนเอง เมื่อมีลูกก็จะมีปัญหาตามมาว่าจะให้ลูกปฏิบัติตนหรือด าเดิน

ชีวิตตามใคร  หากต่างฝ่ายต่างยึดมั่นในความเชื่อของตนเองลูกที่เกิดมาหลงทาง พ่อไปทาง แม่ไปทาง 

ในที่สุดเด็กที่เกิดมาก็มีปัญหา เนื่องจากครอบครัวเดียวกันความเชื่อถือต่างกันทั้งในเร่ืองความศรัทธา

และการปฏิบัติ ท าให้เป็นปัญหาครอบครัวและสังคมตามมา คนหนึ่งจะไปวัด คนหนึ่งจะเข้ามัสยิด อีก

คนจะไปโบสถ์  แล้วความเป็นครอบครัวรักใคร่กลมเกียวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัญหาก็จะเร่ิมสะสม  

แต่ถ้าเปลี่ยนศาสนาแล้วยังคงมีปัญหาท าให้ต้องแยกทางกัน ก็ต้องมองดูว่าบุคคลนั้นปฏิบัติตาม

หลักการของศาสนาจริงหรือไม่เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาดังที่กล่าวมา ศาสนาอิสลามจึงมีข้อก าหนดไว้

เพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาเชื่อถือได้ปฏิบัติตาม ดังที่อัลลอฮฺ(ซบ.)ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรฺ-อาน  ซูเราะฮฺ (บท) 

ที่ 2 อัล-บะเกาะเราะหฮฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 221 ความว่า 

 

 
 

“และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานกับหญิงมุชริก (หญิงที่ไม่ใช่มุสลิม) จนกว่านางจะศรัทธา และ

ทาสหญิงที่ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นมุชริก แม้ว่านาง (ที่ไม่ใช่มุสลิม)ได้ท าให้พวกเจ้าพึงพอใจก็

ตาม และพวกเจ้าจงอย่าแต่งงานให้กับบรรดาชายที่เป็นมุชริก จนกว่าพวกเขาจะศรัทธา และทาสชายที่

เป็นผู้ศรัทธานั้นดียิ่งกว่าชายที่เป็นมุชริก แม้ว่าเขาได้ท าให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตาม ชนเหล่านี้แหละจะ

ชักชวนไปสู่ไฟนรกและอัลลอฮฺนั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์ และไปสู่การอภัยโทษ ด้วยอนุมัติของ

พระองค์ และพระองค์จะทรงแจกแจงบรรดาโองการของพระองค์แก่มนุษย์  เพื่อว่าพวกเขาจะได้ร าลึก

กันได้” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 71) 
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จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตาม ห้ามแต่งงาน

กับคนต่างศาสนาจนกว่าผู้นั้นจะศรัทธาในอิสลาม และการแต่งงานกับทาสผู้ศรัทธาดีกว่าการแต่งงาน

กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม ดังนั้นการอยู่กินกันเองของหญิงชายและมีความสัมพันธ์โดยที่มิได้แต่งงานกันให้

ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นบาป เป็นการกระท าผิด เมื่อมุอัลลัฟเข้ารับศาสนา

อิสลาม และเป็นมุสลิมแล้ว มุอัลลัฟจึงต้องเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง  แต่

เน่ืองจากมุอัลลัฟไม่ว่าจะอยู่ในเขตชุมชนเมือง  หรือ  ชุมชนชนบทก็ตาม เป็นมุสลิมใหม่หรือเป็นผู้มา

ใหม่จึงเกิดปัญหาในด้านการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตประจ าวันในฐานะที่เป็นมุสลิม  

จากการเก็บข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจับพบว่าสิ่งที่ เป็นปัญหาในการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่ส าคัญที่สุดส าหรับมุอัลลัฟคือปญญหาในเร่ืองการด าเนินชีวิตตาม

หลักการของศาสนาอิสลาม  ประกอบด้วย หลักการศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ และหลัก

จริยธรรมของอิสลาม  

 

6.1  ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเรื่องหลักการศรัทธา 

การศรัทธา (อีมาน) ตามทัศนะของอิสลาม หมายถึง การมีจิตใจเชื่อมั่น ยืนยันด้วยวาจา 

และปฏิบัติด้วยกาย หลักการศรัทธาในศาสนาอิสลาม มี 6 ประการ ประกอบด้วย ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

(ซบ.) ศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺ (เทวทูต)ของอัลลอฮฺ(ซบ.) ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ(ซบ.)   

ศรัทธาในคัมภีร์ต่างๆอัลลอฮฺ(ซบ.)   ศรัทธาในวันกียามะฮฺ (วันสิ้นโลก) และ ศรัทธาต่อเกาะฎอร์-

เกาะฎัร (กฎแห่งความดี ความชั่ว)  

         6.1.1  การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)   

มุอัลลัฟทุกคนที่เร่ิมรู้จักกับมุสลิม คบหาเป็นคู่รักและคาดหวังที่จะแต่งงานด้วยจะได้รับ

ข้อมูลจากมุสลิมว่าถ้ารักที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกัน มุอัลลัฟต้องมีศรัทธาในศาสนาอิสลามก่อน ต้อง

ศรัทธาว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น มุอัลลัฟต้องศรัทธาและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) 

ทรงคุณลักษณะที่สมบูรณ์ ปราศจากความบกพร่องใดๆทั้งสิ้น อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงมีอ านาจเหนือทุกสิ่ง 

การเป็นอยู่ของอัลลอฮฺ(ซบ.) ไม่เกี่ยวข้องกับเวลา อัลลอฮฺ(ซบ.) ไม่มีจุดเร่ิมต้นและไม่จุดสิ้นสุด 
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“ผมเคยบวชเรียนเป็นพระมาก่อน ตอนที่บวชก็คิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะ

เรียกว่าการศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาหรือไม่ก็ไม่รู้ รู้ว่ามีโอกาสก็ต้องบวชให้พ่อให้แม่ได้เห็นจะ

ได้เกาะชายผ้าเหลืองเข้าสวรรค์ แต่ศรัทธาในอัลลอฮฺคือศรัทธาที่ต้องเกิดขึ้นด้วยตนเองโดยไม่มีการ

บังคับใดๆ” (สุลัยมาน, 2552) 

 

“ตอนที่รู้จักกับบังเขา บังไม่เคยพูดขอร้องหรือบังคับให้เราต้องเปลี่ยนศาสนา แต่เขาจะ

บอกจะเล่าเกี่ยวกับการศรัทธาของมุสลิม ให้เราเรียนรู้เองให้เราตัดสินใจเอง บังจะบอกว่าท าไมมุสลิม

ถึงต้องศรัทธาในอัลลอฮฺ” (ฮาบีบะห์, 2552) 

 

“ตอนที่ผมนับถือศาสนาพุทธก็ไม่รู้ว่าศรัทธาในศาสนาพุทธคือศรัทธาต่อสิ่งไหนอย่างไร 

รู้สึกว่าศาสนาพุทธมีสิ่งที่ต้องเลื่อมใสศรัทธามากมาย แล้วแต่ใครจะศรัทธาอะไรอย่างไร ศรัทธาตาม

กันต่อๆกันมาตามปู่ย่า ตายาย พอเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามจึงรู้ว่าศรัทธาของมุสลิมเป็นอย่างไร แต่เมื่อ

กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามผมรู้แล้วว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ผมต้องศรัทธา”

(ยูซบ, 2552) 

 

“ก่อนที่จะมีแฟนเป็นมุสลิมตัวเองก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับแม่ ไปปฏิบัติเป็นเพื่อนแม่ แม่

อยากให้ไปก็ไป ไม่เคยให้ความสนใจในเร่ืองของความศรัทธารู้แค่ว่าเกิดมาในครอบครัวศาสนาพุทธ 

ต้องไหว้พระท าบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม แต่พอรู้จักกับแฟนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของ

ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะเร่ืองการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ก็เพิ่งจะเข้าใจว่าการศรัทธาคืออะไร รู้ว่าการ

ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นอย่างไร ท าไมมุสลิมต้องศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.) เท่านั้น” (มารียะห์, 

2552) 

 

“ครูสอนศาสนาที่ท าการนิกะฮฺสอนว่าเป็นมุสลิมแล้วต้องเลิกไหว้ เลิกนับถือ ในวัตถุบูชา 

ในสิ่งต่างๆ ตามที่ตนเองเคยปฏิบัติมา ไหว้พระ ห้อยสายสร้อยพระก็ไม่ได้ เพราะมุสลิมไม่เคารพ

สักการะวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น มุสลิมศรัทธาในอัลลอฮฺ(ซบ.)  องค์เดียวเท่านั้น ค่อยๆ เรียนรู้ไป แล้วจะเกิด

ความศรัทธาขึ้นเอง” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 
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“เน่ืองจากเข้ารับศาสนาอิสลามด้วยเหตุผลบางประการ ตนเองเลยไม่ได้เตรียมตัวเรียนรู้มา

ก่อนที่จะนิกะหฺกัน แต่ในวันที่นิกะหฺอิหม่ามที่ท าการนิกะหฺให้ ก็สอนว่าเมื่อปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม

แล้ว เราต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้าคืออัลลอฮฺ(ซบ.) องค์เดียวเท่านั้น จะไปเคารพกราบไหว้

พระสงฆ์ พระพุทธรูป หรือ พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.)ไม่ได้ ยังคิดเลยว่าเราจะท าได้หรือไม่ 

แต่มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องพยายาม แค่เปลี่ยนความเชื่อ เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความคิดใหม่ ส าหรับ

ตนเองคงไม่ยากนัก ก็เลิกไหว้พระไหว้วัตถุหรือเทวรูปต่างๆ” (มุอัลลัฟ ก, 2552) 

 

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ือง

การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) คือการท าให้ตนเองเกิดความศรัทธาขึ้นในตนเองโดยไม่มีการบังคับจาก

มุสลิมนั้น มุอัลลัฟจะใช้การเปรียบเทียบกับความเชื่อความศรัทธาเดิมที่ตนเองมีประสบการณ์มาก่อน 

เมื่อเห็นถึงความแตกต่างแล้วมุอัลลัฟจึงศึกษาเรียนรู้และท าความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ปัญหาที่เกิดกับ

มุอัลลัฟคือเร่ืองระยะเวลาการเรียนรู้ที่จะท าให้มุอัลลัฟเกิดความศรัทธาแตกต่างกันบางคนเรียนรู้และ

เข้าใจได้เร็วบางคนต้องใช้เวลาเพื่อให้ตนเองเกิดความศรัทธา มุอัลลัฟกลุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา

อิสลามและเต็มใจที่จะเข้ารับอิสลามมีการเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดความศรัทธาได้รวดเร็วกว่า  

ส่วนมุอัลลัฟกลุ่มที่มีเหตุท าให้ตนเองต้องเข้ารับศาสนาอิสลามเพื่อให้ตนเองและสามีหรือ

ภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิด

ความศรัทธา การสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเร่ืองการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว คือการไม่กราบไหว้

หรือเคารพบูชาสิ่งอ่ืนใด นอกจากศรัทธาเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ(ซบ.) องค์เดียวเท่านั้น มุอัลลัฟแก้ปัญหา

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ด้วยการให้

เวลากับตนเองเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียว 

         6.1.2  การศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  

มาลาอิกะฮฺเป็นนามธรรม  สื่อกลางระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบรรดาศาสดา (นบี) ทั้งหลาย  

ซึ่งท าให้นบีดังกล่าวเข้าถึงอัลลอฮฺ(ซบ.) คุณลักษณะของมาลาอิกะหฮฺ ประกอบด้วย การถูกบังเกิดจาก

รัศมี ไม่มีการหลับนอน ไม่มีเพศ ไม่ฝ่าฝืนค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.)  ปฏิบัติตามค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.)  

จ าแลงร่างได้ทุกอย่าง ไม่มีบิดา ไม่มีมารดา ไม่มีสามี ไม่มีภรรยา ไม่มีบุตร ท าแต่ความดีเป็นนิจสิน ไม่

กิน ไม่ดื่ม และมีจ านวนมากไม่มีใครรู้จ านวนนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  มุอัลลัฟต้องศรัทธาต่อบรรดา

มาลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.) ทีส าคัญซึ่งมุอัลลัฟจ าเป็นต้องรู้จักนามและหน้าที่ มี 10 ท่าน คือ 
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ญิบรออีล มีหน้าที่น าบัญญัติของอัลลอฮ(ฺซบ.) มาสู่บรรดานบี 

อิสรอฟีล มีหน้าที่เป่าแตรในวันสิ้นโลก 

มีกาอีล มีหน้าที่น าริสกี (โชค ลาภ) ต่างๆ จากอัลลอฮ(ฺซบ.) มาสู่โลก 

อิซรออีล มีหน้าที่ถอดวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ 

มุนกัร และ นากีร มีหน้าที่สอบถามคนตายในกุโบรฺ (หลุมฝังศพ) 

รอกี๊บ และ อาต๊ีด มีหน้าที่บันทึกความดีและความชั่วของมนุษย์ 

มาลิก มีหน้าที่ดูแลขุมนรก 

ริดวาน มีหน้าที่ดูแลสวนสวรรค์ 

 

มุอัลลัฟได้เรียนรู้การศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺ  โดยเป็นการศรัทธาในภาพรวม  ศรัทธาใน

คุณลักษณะและการงานของมาลาอิกะฮฺ ตามที่ได้รับรู้ และเชื่ออย่างแน่วแน่และสัตย์จริงว่าอัลลอฮฺ

(ซบ.) มีบรรดาบริวารที่เป็นมลาอิกะฮฺจริง อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ตรัสในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 

82 ชื่อ อัล-อินฟิฏอรฺ อายะหฺ (โองการ) ที่ 10 - 12  ความว่า 

 

 

 

 
 “และแท้จริงมีผู้คุ้มกันรักษาพวกเจ้าอยู่ คือ (มลาอิกะฮฺ) ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึก พวกเขารู้

ในสิ่งที่พวกเจ้ากระท า” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 1658) 

 

“มะเคยบอกให้ฟังว่าสิ่งต่างๆที่เราประพฤติปฏิบัติบัติไม่ว่าจะมีใครรู้หรือไม่มีใครรู้     

มาลาอีกะฮฺจะบันทึกเก็บไว้ทั้งหมดเพราะเป็นค าสั่งที่อัลลอฮฺ(ซบ) ใช้” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 
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“เคยไปงานฝังศพของมุสลิมได้มีโอกาสคุยกับอิหม่าม ท่านอิหม่ามบอกว่าหลังจากเสร็จพิธี

ฝังแล้ว จะมีมาลาอิกะฮฺมาสอบถามผู้ตายในหลุมฝังศพว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านและค าถามต่างๆ  อีก

มากมาย” (สุลัยมาน, 2552) 

 

“เวลาเราขอดุอาวฺ (ขอพร) จากอัลลอฮฺ(ซบ.) ถ้าอัลลอฮฺ(ซบ.) รับดุอาวฺที่เราขอ ก็จะให้  

มาลาอีกะฮฺเป็นผู้น ามาให้แก่เรา ให้แก่มนุษย์โลกนี้” (ฮับเซาะห์, 2553) 

 

“อาจารย์ที่สอนศาสนาบอกว่ามาลาอีกะฮฺมีมากมายไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) เราไม่

ต้องรู้จักชื่อหรอก แต่ต้องศรัทธาต่อมาลาอีกะอฺของอัลลอฮฺ จ าไว้สักชื่อก็พอแล้ว ว่า มาลิกเป็นผู้ดูแล  

ขุมนรก เผื่อไปเจอจะได้รู้จักชื่อ...ข า...” (ฮาบีบะห์, 2552) 

 

“เคยได้ยิน ค าว่า มาลาอีกะฮฺ แต่จ าชื่อไม่ได้ ใครท าหน้าที่อะไรไม่รู้ ครูที่สอนศาสนาบอก

ว่าไม่จ าเป็นต้องท่องจ าชื่อเป็นภาษาอาหรับ แต่ให้เราเชื่อว่ามีมาลาอีกะฮฺ ที่คอยรับใช้และปฏิบัติตาม

ค าสั่งของอัลลอฮฺ(ซบ.)  คอยบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์จริง เมื่อเราตายและถูกฝังก็จะมี        

มาลาอีกะฮฺมาสอบถามเราในหลุมฝังศพ” (อาลี, 2553) 

 

“เคยคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านเร่ืองวันสิ้นโลก ท่านบอกว่า วันนั้นจะมีมาลาอิกะฮฺมาเป่าแตร เพื่อ

เป็นสัญญาณบอกถึงวันสิ้นโลกให้ทุกคนได้ยิน ก็รับรู้นะว่ามีมาลาอิกะฮฺ  แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าศรัทธา

ด้วยหรือเปล่า” (อุสมาน, 2552) 

 

“เพื่อนมุสลิมบอกว่าการกระท าใดๆ ก็แล้วแต่ที่เราท าลงไป จะมีมาลาอะฮฺบันทึก เพียงแค่

เราคิดท าดี แต่ยังไม่ลงมือกระท าก็จะได้รับการบันทึกความดีแล้ว แต่ถ้าเราคิดท าสิ่งที่ไม่ดี มาลาอิกะฮฺ

จะยังไม่บันทึก จนกว่าเราจะท าสิ่งนั้นจริง” (ซอและห์, 2552) 

 

ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟ พบว่า มุอัลลัฟที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากสถาบันสอน

ศาสนาจะรู้จักกับค าว่า มาลาอีกะฮฺ คือผู้บันทึกความดีความชั่วที่มนุษย์ทุกคนได้ปฏิบัติไว้ มาลาอีกะห์

จะเป็นผู้น าริสกี (โชคลาภ) ต่างๆ มาสู่โลก ส่วนมุอัลลัฟที่ไม่ได้เรียนจากสถาบันสอนศาสนาบางคน

เคยได้ยิน ได้รู้ จากครูสอนศาสนาและจากบุคคลในครอบครัวและในชุมชนที่มุอัลลัฟได้พบปะพูดคุย   
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การศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺ ของอัลลอฮฺ(ซบ.) นี้ มุอัลลัฟต้องมีความศรัทธาและเชื่อว่า

มาลาอีกะฮฺคือผู้ที่ปฏิบัติตามค าบัญชาของอัลลอฮฺ(ซบ.) ไม่มีการบังคับให้มุสลิมหรือมุอัลลัฟต้องจ าชื่อ

ของมาลาอีกะฮฺ แต่ให้เชื่อว่าบรรดามาลาอีกะฮฺมีอยู่จริง และศรัทธาต่องมาลาอีกะฮฺของอัลลอฮฺ (ซบ.)  

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมุอัลลัฟคือการจ าชื่อของมาลาอีกะฮฺที่มีหน้าที่ต่างๆกัน  มุอัลลัฟบางท่านรู้ว่ามีมาลา

อีกะฮฺแต่ไม่รู้ว่า ชื่ออะไร ท าอะไร ส่วนในเร่ืองความศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺนั้น มุอัลลัฟบางคน

ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน มุอัลลัฟแก้ปัญหาการเรียนรู้ในเร่ืองการศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺของอัลลอฮฺ

(ซบ.)  ด้วยการรับฟังการสอนหรือการบอกเล่าจากผู้รู้  ส่วนการที่มุอัลลัฟจะสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่าตนเอง

ศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.) นั้นไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นรูปธรรมได้ เพราะเป็น

เร่ืองที่มุอัลลัฟและมุสลิมทุกคนต้องเชื่อถือศรัทธาเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นในตัวเอง การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองการศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสื่อสารออกมาให้เห็นได ้ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้  

         6.1.3  การศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

การศรัทธาต่อบรรดารอซูล คือการที่มุอัลลัฟเชื่ออย่างมั่นใจว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ส่งรอซูลไป

ยังทุกประชาชาติ เพื่อท าหน้าที่เรียกร้องสู่การภักดีและเคารพต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้เดียวเท่านั้น และ

ปฏิเสธการกราบไหว้บูชาและเคารพภักดีสิ่งอ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ(ซบ.) อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้สั่งสอน

บรรดานบี และผู้เจริญรอยตามนบี ด้วยการพยายามท าตนเองให้ซึมซับในศรัทธา   (อีมาน) เป็นอันดับ

แรกด้วยการหมั่นปฏิบัติการเคารพภักดีและสักการะ (อิบาดะฮฺ) ตามที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ใช้ การตัซกิยะฮฺ 

(การช าระจิตใจ) การพินิจพิเคราะห์ การคิดใคร่ครวญ การอดทน การเสียสละทุกอย่างเพื่อศาสนา การ

ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อความศรัทธาได้สมบูรณ์ในชีวิตและจิตใจของพวกเขาเต็มด้วยความเชื่อมั่น

ว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นผู้ทรงสร้างทุกอย่าง และทุกสรรพสิ่งอยู่ในเอ้ือมพระหัตถ์ของพระองค์ และ

พระองค์ผู้เดียวที่ควรแก่เคารพภักดีและสักการะบูชา   แล้วพวกเขาก็จะพยายามปกปักษ์รักษาอีมาน 

(การศรัทธา)  ดังที่ อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 16 ชื่อ อัน-นะหฺลุ ใน

บางส่วนของอายะหฺ (โองการ) ที่ 36 ความว่า 

 

...  
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 “และโดยแน่นอน เราได้ส่งร่อซูลมาในทุกประชาชาติ(โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพ

ภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด...” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.

1419: 636) 

 

การศรัทธากับบรรดานบีและรอซูลทุกคน จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุอัลลัฟในฐานะที่เป็น

มุสลิม มุอัลลัฟผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธ (ไม่ศรัทธา) รอซูลคนไหน  เท่ากับว่ามุอัลลัฟผู้นั้นได้ปฏิเสธรอซูล

ทั้งหมด และจ าเป็นที่มุอัลลัฟจะต้องศรัทธาและเชื่ออย่างแน่วแน่ในเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับรอซูล และ

ต้องเจริญรอยตามในเร่ืองการศรัทธาที่ซื่อสัตย์ การศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺ(ซบ.) ที่สมบูรณ์แบบ 

การมีกริยามารยาทที่ดีงามและการปฏิบัติตามชะรีอะฮฺ ของผู้ที่ถูกส่งมายังพวกเรา คือ ท่านรอซูลศาสดา 

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ซึ่งเป็นศาสดาผู้ประเสริฐที่สุดที่ถูกส่งมายังมนุษย์ทั้งมวล 

ผลจากการศรัทธาต่อรอซูลคือได้ทราบถึงความโปรดปรานและความดูแลของอัลลอฮฺ(ซบ.)  

ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีต่อบ่าวของพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งบรรดารอซูลเพื่อเป็นผู้ชี้ทางเขาสู่การอิบาดะฮฺแด่พระ

เจ้าของพวกเขาและได้สั่งสอนถึงวิธีการอิบาดะฮฺที่ถูกต้องว่าต้องท าเช่นใด ความรักและการยกย่องที่มี

ต่อรอซูลโดยไม่เลยเถิดเพราะพวกเขาเป็นรอซูลของอัลลอฮฺ (ซบ.) พวกเขาได้ปฏิบัติอิบาดะฮฺต่อ

พระองค์ ได้เผยแพร่สาส์นแห่งอิสลามและได้กล่าวตักเตือนบรรดาบ่าวของ และการศรัทธาต่อรอซูล

คือ การได้ขอบคุณและการสรรเสริญแด่องค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ในเนียะอฺมัต (ความโปรดปราน) ของ

พระองค์อันมากมาย 

มุอัลลัฟ ทุกคนทราบว่าศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม ที่

มุอัลลัฟต้องศรัทธาเชื่อถือ มุอัลลัฟทราบว่าศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่มา

ประกาศศาสนาอิสลาม แต่มุอัลลัฟไม่ทราบว่าก่อนหน้าศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แล้ว ศาสนา

อิสลามยังมีศาสดาท่านอ่ืนที่ส าคัญ ซึ่งมุสลิมต้องรู้จักและศรัทธาว่าเป็นศาสดาที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ส่งมา

ประกาศศาสนาอิสลามก่อนหน้าท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) 

 

“อิหม่ามบอกว่า มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตนตามแนวทางหรือตามแบบฉบับของศาสดา

มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)” (ฮาดี, 2553) 
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“ตอนที่ไปเรียนศาสนา ครูที่สอนก็เล่าให้ฟังถึงเร่ืองราวของศาสดาท่านอ่ืนๆ แต่จ าไม่ได้ว่า

ชื่ออะไร จ าได้ว่า นบีอาดัม เป็นมนุษย์คนแรก นบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาท่านสุดท้าย และมุสลิมทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามนบี” (อัสมะห์, 2552) 

 

“ไม่รู้ว่าศรัทธาต่อนบีหรือรอซูล ต้องท าอย่างไร แต่รู้ว่ามุสลิมต้องปฏิบัติตามแบบอย่างที่ 

นบีมุฮัมมัดได้เป็นตัวอย่างไว้ให้ปฏิบัติตาม” (ซอบีรซ์, 2552) 

 

“บังเขาบอกว่านอกจากเราต้องศรัทธาเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ(ซบ.) แล้ว เราต้องศรัทธาและ

เชือ่มั่นว่า นบีมุฮัมมัด เป็นรอซูล และเป็นศาสดาท่านสุดท้ายของอัลลอฮฺ” (ซัลมา, 2552) 

 

“ก็เชื่อนะว่า นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺ(ซบ. ) ให้มาประกาศเผยแผ่ศาสนาอิสลามแต่

จะให้บอกหรือให้สื่อสารว่าเราศรัทธา ก็บอกไม่ถูกนะว่าจะสื่อสารอย่างไร เราจะรู้ตัวเราเองว่าเรา

ศรัทธาหรือไม่ศรัทธา ครูที่สอนศาสนาเคยบอกว่าการที่เราปฏิบัติตามที่ศาสดาได้เป็นแบบอย่างไว้ก็

เรียกได้ว่าเราศรัทธา” (อาลี, 2553) 

 

จากข้อมูลพบว่ามุอัลลัฟรู้จักศาดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และมุสลิมทุกคนมีท่านศาสดา

(นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต มุอัลลัฟเรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสดาของ

ศาสนาอิสลามจากการสอนของครูสอนศาสนา จากอิหม่าม หรือจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ปัญหา

ในเร่ืองความศรัทธาต่อบรรดารอซูลคือมุอัลลัฟไม่ทราบว่าใครคือรอซูล และรอซูลท่านไหนได้รับ

คัมภีร์อะไรจากอัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟบางท่านเคยเรียนรู้มาบ้างเกี่ยวกับเร่ืองราวของรอซูล แต่เนื่องจาก

ความศรัทธาเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม มุอัลลัฟไม่สามารถสื่อสารได้ว่าตนเองศรัทธาหรือไม่อย่างไร 

มุอัลลัฟจะทราบเพียงว่ามุสลิมมีท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต  

        6.1.4   การศรัทธาต่อคัมภีร์ต่างๆ ของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ คือการเชื่ออย่างแน่วแน่และสัตย์จริงว่าอัลลอฮฺ ได้ทรง

ประทานบรรดาคัมภีร์ลงมา แก่บรรดานบี และรอซูลของพระองค์ ์เพื่อเป็นทางน าแก่ปวงบ่าวทั้งหลาย

และเชื่อว่าคัมภีร์เหล่านี้เป็นด ารัสของพระองค์จริง และเน้ือหาในคัมภีร์เหล่านี้เป็นความจริง ในบรรดา
คัมภีร์บางเล่มอัลลอฮฺ(ซบ.) ได้กล่าวชื่อในคัมภีร์อัล-กุรฺอานและในบรรดาคัมภีร์เหล่านี้ก็มีที่ไม่รู้จักชื่อ 
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และไม่มีผู้ใดรู้จ านวนนอกจากพระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.) เท่านั้น คัมภีร์ที่ส าคัญอย่างยิ่งที่มุสลิมต้องรู้มี 4 

เล่มได้แก่ 

อัต-เตารอฮ ฺ์อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ทรงประทานลงมาแก่ศาสดา (นบี) มูซา อะลัยฮิสสลาม 

อัซ-ซาบูร ์์์อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ทรงประทานลงมาแก่ศาสดา(นบี) ดาวูด อะลัยฮิสสลาม 

อัล-อินญีล ์์อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ทรงประทานลงมาแก่ศาสดา (นบี) อีซา อะลัยฮิสสลาม 

อัล-กุรอฺาน   อัลลอฮฺ(ซบ.) ได้ประทานลงมาแก่ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด ( ศ็อลฯ) 
มุสลิมศรัทธาว่าอัลลอฮฺ(ซบ.)  เป็นผู้ประทานคัมภีร์เหล่านี้ และเชื่ออย่างสัตย์จริงในความ

ถูกต้องของรายละเอียดและเนื้อหาที่มีอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้เหมือนกับความถูกต้อง ของรายละเอียดและ
เนื้อหาที่มีอยู่ในอัลกุรอาน และเชื่อในเนื้อหาที่มีอยู่ในคัมภีร์เหล่านี้ เฉพาะที่ไม่ได้รับการแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมน าบทบัญญัติต่างๆ ที่ยังไม่ได้ยกเลิกไปปฏิบัติด้วยความน้อมรับและเต็มใจ 
เป็นการศรัทธาโดยภาพรวม มุอัลลัฟรู้ว่าคัมภีร์ที่ส าคัญของศาสนาอิสลามมีหลายเล่มแต่เล่มที่สมบูรณ์

ที่สุดที่มุสลิมทั่วโลกยึดถือและใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตคือ คัมภีร์อัล-กุรฺอาน ที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรง

ประทานให้แก่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)   
มุอัลลัฟมีหน้าที่ต่ออัล-กุรฺอาน คือต้องยึดมั่นและศรัทธาว่า  อัล-กุรฺอานเป็นค าพูดของ   

อัลลอฮฺ(ซบ.) ยึดมั่นและศรัทธาว่าค าสอนต่างๆในอัล -กุรฺอาน เป็นค าสอนที่ถูกต้องและดีที่สุด

ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน มุอัลลัฟทุกคนต้องปฏิบัติตามค าสอนของอัล-กุรฺอาน เช่นเดียวกับมุสลิมทุก

คน  มุอัลลัฟต้องใกล้ชิดคัมภีร์อัลกุรฺ-อานด้วยการพยายามฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอให้เป็นกิจวัติ

ประจ าวันและอ่านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับทางน าและผลบุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ(ซบ.) เพราะการ

ปฏิบัติตามค าสอนของอัล-กุรอฺานจะก่อให้เกิดผลดีแก่มุอัลลัฟสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัว และ

สังคม 

 

“เคยเรียนมาว่าคัมภีร์ที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ประทานลงมามีหลายเล่ม แต่เล่มที่สมบูรณ์ที่สุดที่

มุสลิมใช้เป็นทางน าในการด าเนินชีวิตคือ อัล-กุรฺอาน” (ยูซุบ, 2552) 

 

“รู้ว่าอัลกุรฺ-อานมีความส าคัญนะ แต่อ่านไม่เป็น ไม่มีเวลาเรียนด้วย เคยฟังการอธิบาย

ความหมายกุรฺ-อาน จากวิทยุบ้าง” (ฮาดี, 2553) 

 

DPU



252 

“ถ้าศรัทธาต่อคัมภีร์กุรฺ-อาน คือการอ่านออก ตนเองคงจะไม่เกิดศรัทธามั้งเพราะทุกวันนี้

ยังอ่านไม่ออกเลย เคยอ่านความหมายภาษาไทย แต่ก็ไม่เข้าใจหรอก” (ฟีซะห์, 2552) 

 

“พยายามเรียนรู้เหมือนกันนะ แต่ยังจ าตัวไม่ได้เลย ออกเสียงก็ไม่ถูกต้องครูที่สอนบอกว่า

ถ้าอ่านออกเสียงผิดความหมายก็ผิดด้วย” (ตอฮา, 2552) 

 

“รู้ว่ามุสลิมมีคัมภีร์อัลกุร-ฺอาน ใช้เป็นทางน าในชีวิต แต่อ่านฉบับความหมายภาษาไทยก็ไม่

เข้าใจ ไม่รู้ว่าเรายังไม่ศรัทธาหรือเปล่า” (ซาร่า, 2553) 

 

 ข้อมูลที่ได้รับจากมุอัลลัฟ พบว่า ปัญหาของมุอัลลัฟคือมุอัลลัฟไม่สามารถอ่านคัมภีร์     

อัล-กุรฺอานที่เป็นภาษาอาหรับได้  และมุอัลลัฟไม่มีเวลาในการเรียนรู้ มุอัลลัฟแก้ปัญหาโดยที่มุอัลลัฟ

บางคนพยามยามเรียนรู้การอ่านกับครูสอนศาสนา  บางคนเคยอ่านฉบับที่มีความหมายภาษาไทย แต่

อ่านแล้วก็ไม่สามารถท าความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านได้ มุอัลลัฟบางคนเคยฟังความหมายในคัมภีร์        

อัลกุรฺ-อานจากรายการวิทยุหรือจากสื่อซีดี และมุอัลลัฟบางคนไม่เคยศึกษาคัมภีร์อัล-กรฺอานเลย วิธี

แก้ปัญหาของมุอัลลัฟคือมุอัลลัฟต้องให้เวลากับตนเองศึกษาให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดความศรัทธา 

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองการศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรฺ -อานคือการ

ปฏิบัติตนตามที่คัมภีร์อัลกุรฺ-อานได้บอกไว้และการศึกษาคัมภีร์อัลกุรฺ-อานอย่างสม่ าเสมอ ดังที่อัลลอฮฺ

(ซบ.) ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน ซูเราะฮฺ (บท) ที่  8  ชื่อ อัล-อันฟาน ในบางส่วนของอายะหฺ 

(โองการ) ที่ 2 ความว่า 

... ์ ์... 
 “...  เมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความ

ศรัทธาแก่พวกเขา...” (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย, ฮ.ศ.1419: 408) 
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การศรัทธาในคัมภีรอั์ล-กุรอฺานและปฏิบัติตามบัญญัติต่างๆ ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัล-กุรฺอานและ

ประพฤติตนตามค าสอนของคัมภีร์อัล-กุรฺอานเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนและจ าเป็น

ส าหรับมุอัลลัฟในฐานะมุสลิมใหม่  อัลลอฮฺ(ซบ.) จะไม่ทรงรับการกระท าใดๆ ที่ไม่ได้เป็นค าสอน

ที่มาจากคัมภีรอั์ล-กุรฺอาน  
          6.1.5  การศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ (วันสิ้นโลก) 

วันอาคิเราะฮฺคือวันที่อัลลอฮฺ(ซบ.) จะทรงให้ทุกสรรพสิ่งได้ฟื้นคืนชีพอีกคร้ังเพื่อการ

สอบสวนและการตอบแทนอันเนื่องมาจากไม่มีวันใดอีกแล้วหลังจากวันดังกล่าวนี้ เพราะชาวสวรรค์ก็

จะพ านักอยู่ในสวรรค์จนไม่มีวันสิ้นสุดและชาวนรกก็จะพ านักอยู่ในนรก มุอัลลัฟต้องเชื่อในเหตุการณ์

ที่จะเกิดขึ้นก่อนตาย นั่นก็คือ วันสิ้นโลกและเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันสิ้นโลก การ

ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)  และวันอาคิเราะฮเฺป็นรุก่นอีมาน  (หลักการศรัทธา) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งเมื่อรวม

กับหลักการศรัทธาอื่นๆ ด้วยแล้ว ก็จะชี้วัดความมั่นคงในศรัทธาของมุสลิม  อีกทั้งยังเป็นหลักประกัน

ถึงความสันติสุขและความส าเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าของมุสลิมผู้ศรัทธา 

 

“มะ บอกว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วเราต้องเชื่อว่าวันสิ้นโลกมีจริง เราต้องถูกสอบสวนในสิ่ง

ที่เราท าไว้ในโลกนี้” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

“หลังจากเข้ารับอิสลาม รู้เพียงว่ามุสลิมต้องละหมาดต้องถือศีลอด ส่วนเร่ืองหลักการ

ศรัทธาก็ ยังไม่เข้าใจว่านอกจากศรัทธาว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นเจ้า และนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตแล้วต้อง

ศรัทธาต่ออะไร อย่างไร เพราะตนเองไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม” (มุอลัลัฟ ข, 2552) 

 

“ก่อนที่จะมาแต่งงานและเข้ารับอิสลาม ก็ เชื่อนะว่า ต้องมีวันสิ้นโลก พอมาเข้ารับอิสลาม

จึงรู้ว่ามุสลิมต้องศรัทธาและเชื่อมั่นว่าวันสิ้นโลกมีจริง”(ฮาวา, 2553) 

 

จากข้อมูล พบว่า มุอัลลัฟบางคนรู้ว่าวันสิ้นโลกมีจริง และต้องเชื่อมั่นว่าสิ้นโลกต้องเกิดขึ้น

จริง ทุกคนต้องถูกสอบสวน มุอัลลัฟบางคนมีความเชื่อเร่ืองวันสิ้นโลกมาก่อนแต่มีความเชื่อตามความ

เชื่อถือเดิมของตนก่อนเข้ารับอิสลาม แต่หลังจากเข้ารับอิสลามแล้วจึงรู้ว่าท าไมมุสลิมต้องเชื่อและ

ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก ปัญหาที่เกิดกับมุอัลลัฟคือมุอัลลัฟไม่เข้าใจว่าต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกอย่างไร 

และท าอย่างไรจึงจะเรียกว่าตนเองศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และผู้อ่ืนจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองศรัทธาต่อวัน
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สิ้นโลก มุอัลลัฟบางคนไม่รู้เลยว่านอกจากศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) และศรัทธาต่อศาสดา (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ)  ในฐานะที่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ(ซบ.) แล้วยังต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วย เนื่องจาก

มุอัลลัฟไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมหลังจากแต่งงาน 

         6.1.6  การศรัทธาต่อกฎเกาะฎอร์-เกาะฎัร (กฎแห่งความดี ความชั่ว)  

มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกนี้อยู่ในความรอบรู้และ

เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.) องค์เดียวเท่านั้น ถ้าหากอัลลอฮฺ(ซบ.)ไม่ต้องการเหตุการณ์นั้นๆ

ก็จะไม่เกิดขึ้นแม้ว่ามนุษย์จะพยายามให้มันเกิดก็ตามเกาะฎอร์-เกาะฎัร คือกฎที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อ

ควบคุมสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษย์ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์   เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้กฎนี้

และจะต้องใช้กฏนี้อย่างถูกต้องเพื่อตัวของมนุษย์เอง เนื่องจากชีวิตของมนุษย์จะต้องเผชิญกับการ

ทดสอบอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเป็นผู้ศรัทธาด้วยแล้ว การทดสอบก็จะยิ่งยากขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นอัลลอฮฺ(ซบ.)  

จึงได้บอกให้มุสลิมได้รู้ว่าเมื่อต้องเผชิญกับการทดสอบ ผู้ศรัทธาควรจะวางตัวอย่างไร  เมื่อมุสลิม

ประสบเคราะห์กรรมอันใดในชีวิตจะต้องไม่ตีโพยตีพายหรือโทษนั้นโทษนี่ แต่ในฐานะที่เป็นมุสลิม

จะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการทดสอบของอัลลอฮฺ(ซบ.) และอดทนต่อการทดสอบจากพระองค์ 

มุสลิมต้องด ารงการนมาซและขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) องค์เดียว เมื่ออัลลอฮฺ(ซบ.) แน่ใจว่า

เรายังศรัทธามั่นต่อพระองค์ ในไม่ช้าพระองค์ก็จะประทานความเมตตาและความโปรดปรานแก่เรา 

และเราจะไม่เป็นผู้หลงทาง 

 

“บังเคยบอกว่า เมื่อเข้ารับศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมแล้วเราจะถูกทดสอบความศรัทธา

ของเราในเร่ืองต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นมุสลิม เราต้องอดทนต่อการทดสอบที่

จะเกิดขึ้น” (ไลลา, 2552) 

 

“ครูที่สอนศาสนาบอกว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) สร้างมนุษย์ขึ้นมา มีจิตใจสะอาด ให้มีสติปัญญา 

และก าลังความสามารถ เป็นสิทธิ์ที่มนุษย์ในการที่จะพิจารณาสิ่งไหนดี สิ่งไหนชั่ว ตามที่มนุษย์เลือก

ปฏิบัติ จะอ้างว่าอัลลอฮฺ(ซบ.)ไม่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมไม่ได้ เพราะจะท าให้เราเสียการศรัทธา”  

(ฮาดี, 2553) 

 

“เราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นไปตามประสงค์ของ  

อัลลอฮฺ(ซบ.)”  (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 
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จากข้อมูล พบว่า มุอัลลัฟบางคนได้เรียนรู้และเข้าใจในเร่ืองกฎแห่งความดี ความชั่ว  

มุอัลลัฟรู้ว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วจะต้องถูกทดสอบความศรัทธาจากอัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วการ

บอกเล่าจากคนในครอบครัว จากครูสอนศาสนา ปัญหาที่เกิดกับมุอัลลัฟคือการที่มุอัลลัฟต้องยอมรับ

การทดสอบว่ามาจากอัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟจะต้องไม่โทษว่าท าสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้ ไม่กล่าวหาสิ่งต่างๆ 

มุอัลลัฟต้องอดทนต่อการทดสอบในฐานะความเป็นมุสลิม แต่มุอัลลัฟไม่สามารถแสดงความศรัทธา

ต่อกฏเกาะฎอร์-เกาะฎัร ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ นอกจากการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา

อิสลาม    

ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเร่ืองหลักการศรัทธาที่กล่าวมาทั้งหมด  

พบว่า  การศรัทธาตามหลักการของศาสนาอิสลามเป็นปัญหาท่ีมุอัลลัฟทุกคนมองว่าเป็นเร่ืองท่ียาก

ท่ีสุดส าหรับตนเอง ที่มุอัลลัฟต้องใช้เวลาศึกษาและเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจด้วยตนเอง การศรัทธา

ไม่ใช่ความรู้แต่อาจเป็นทางเชื่อมต่อน าไปสู่ความรู้ได้ เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้  

ยอมรับและเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับรู้มา มุอัลลัฟที่รับอิสลามเพื่อการแต่งงานกับมุสลิมเพียงแค่การกล่าว

ปฏิญาณตนยังไม่สามารถเรียกว่าตนเองเป็นผู้ศรัทธาได้ ทั้งนี้เพราะการศรัทธาต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

การพิจารณาอย่างถ่องแท้ด้วยสติปัญญาของตนเอง การศรัทธาต้องไม่เกิดจากการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  

ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟบางคน พบว่า มุอัลลัฟบางคนได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ

ศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก่อนจึงมีความเข้าใจถึงหลักการศรัทธาของมุสลิมแต่ก็ยังไม่สามารถตอบ

ตนเองได้ว่าตนเองจะเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแท้จริงได้หรือไม่ หรือแม้ว่าตนเองจะศรัทธาด้วยความ

บริสุทธิ์ใจแล้ว แต่ในตาหรือมุมมองคนอ่ืนเขาจะรู้ได้อย่างไร การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงตัวมุอัลลัฟเองเท่านั้นที่

จะตอบตนเองได้  แต่มุอัลลัฟบางคนต้องกล่าวปฏิญาณตนด้วยเหตุผลจ าเป็นที่จะต้องแต่งงานกับมุสลิม

เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการของมุสลิมที่คนมุสลิมจะไม่แต่งงานกับคนต่างศาสนิกจนกว่าผู้นั้นจะ

ยอมรับอิสลามเป็นศาสนาของตน จึงเป็นหน้าที่ของมุอัลลัฟที่จะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจเพื่อให้

เกิดความศรัทธาและยอมรับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของตน การเรียนรู้เพื่อให้เกิดความศรัทธาไม่ใช่

เร่ืองยากส าหรับมุอัลลัฟ  แต่การที่มุอัลลัฟจะเกิดความศรัทธาเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับตัวมุอัลลัฟเอง 

การศรัทธาเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม  มุอัลลัฟต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ได้  จึงเป็น

เร่ืองยากที่มุอัลลัฟหรือตัวมุสลิมเองจะสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่าตนเองศรัทธาในศาสนาอิสลามหรือไม่

DPU



256 

อย่างไร การศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ แต่สามารถให้เหตุผลได้ว่าท าไม

ตนเองถึงศรัทธา และ ศรัทธาเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างไร 

 

6.2  ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเรื่องหลักปฏิบัติ 

        6.2.1 การปฏิญาณตน ด้วย การกล่าวข้อความว่า “ อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ  

อันนะ มุฮัมมะดัรฺ  เราะซูลุลลอฮฺ ” ข้อความดังกล่าวเป็นการปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับศาสนาอิสลามของ

มุอัลลัฟ  เพื่อแสดงถึงความศรัทธาว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น  ตามหลักความศรัทธา

ข้อแรกและเป็นข้อส าคัญ จ าเป็นอย่างยิ่งที่มุอัลลัฟต้องมีก่อนสิ่งอ่ืนใดส าหรับการเป็นมุสลิม นั่นคือ 

การปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับศาสนาอิสลามเป็นภาษาอาหรับดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งมีความหมายว่า ไม่มีพระ

เจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  และท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ(ซบ.)  

ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างทุกคนทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

พบว่า  มุอัลลัฟทุกคนต้องกล่าวค าปฏิญาณเป็นข้อความภาษาอาหรับข้างต้นก่อนที่จะนิกะหฺ (แต่งงาน) 

อย่างถูกต้องกับมุสลิมตามหลักการของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟบางคนกล่าวในวันที่จะท าการนิกะหฺ  

มุอัลลัฟบางคนกล่าวก่อนหน้าที่จะท าการนิกะหฺเป็นระยะเวลาหนึ่ งหมายถึงมุอัลลัฟได้พบเจอกับ

มุสลิมแล้วต้องการที่จะแต่งงานด้วยจึงไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจนมีความเข้าใจในหลักการ

ศรัทธาและเข้าเป็นมุสลิมระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงท าการนิกะห์กับมุสลิม ดังนั้นก่อนที่มุอัลลัฟจะนิกะหฺ

กับมุสลิมจึงต้องเรียนรู้ในเร่ืองหลักการศรัทธาตามหลักการของศาสนาอิสลามก่อน และต้องกล่าวค า

ปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับศาสนาอิสลามจึงจะได้ท าการนิกะฮฺกับมุสลิมที่ตนเองคบหาเป็นคู่รักกันอยู่ การที่

มุอัลลัฟจะเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง จึงไม่ใช่เพียงการกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม

เท่านั้น แต่มุอัลลัฟต้องศรัทธาด้วยความบริสุทธิใจและศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดความรู้สึกศรัทธา

ตามหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากมุอัลลัฟได้กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม

อย่างถูกต้องแล้ว  จึงเป็นหน้าที่ที่มุอัลลัฟต้องปฏิบัติตนและมีวิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลาม 

         6.2.2  การด ารง การนมาซที่จ าเป็น วันละ 5 เวลา  

การปฏิบัตินมาซ (ละหมาด)  เป็นการเคารพภักดีหรือเป็นการบ าเพ็ญสมาธิในอิริยาบถ

ต่างๆ ประกอบด้วย ท่ายืน  ท่าโค้งตัวจับเข่า  ท่านั่ง  และท่าก้มหมอบลงกับพื้น  โดยเป็นหน้าที่ของ

มุสลิมที่บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 15 ปี) ทุกคน ต้องปฏิบัติการนมาซวันละ 5 เวลา คือ ก่อนแสงอรุณขึ้น 

(ซุบฮิหฺ)  บ่าย (ดุฮฺริ)  เย็น (อัสริฮฺ) หัวค่ าช่วงหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า (มัฆริบ) และในเวลากลางคืน 
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(อีซา) โดยใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 5 นาที  การนมาซเป็นการสร้างสายใยผูกพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า 

เป็นการสื่อสารกับตนเอง  เป็นการขัดเกลาจิตใจตนเอง จะกระท าคนเดียวหรือกระท ารวมกันหลายๆ 

คนก็ได้   ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มุอัลลัฟทุกคนรู้ว่าการนมาซเป็นเร่ืองส าคัญ

ส าหรับมุสลิมทุกคน และเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่มุอัลลัฟควรจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้ โดยเร็วที่สุดใน

ฐานะที่มุอัลลัฟปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่มุอัลลัฟต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัตินมาซ

ได้  

ปัญหาในเร่ืองการนมาซที่เกิดกับมุอัลลัฟคือการท่องจ าบทคัมภีร์ การออกเสียงค าอ่าน และ

ท่าทางต่างๆที่จะต้องใช้ในการปฏิบัตินมาซ มุอัลลัฟที่เรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากสถาบันสอน

ศาสนา หรือจากครูสอนศาสนามาก่อนที่จะแต่งงาน จะเรียนรู้เกี่ยวกับการนมาซมาก่อนแล้ว มุอัลลัฟ

บางคนหาสื่อที่สอนเกี่ยวกับการปฏิบัตินมาซมาศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จากการสังเกตของ

ผู้วิจัย พบว่า ความเคร่งครัดในเร่ืองการนมาซของสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟ รวมทั้งสมาชิกใน

ครอบครัวของมุอัลลัฟ และความเคร่งครัดของมุสลิมคนอ่ืนๆที่มุอัลลัฟรู้จักล้วนเป็นบุคคลส าคัญที่จะ

ช่วยให้มุอัลลัฟเรียนรู้ได้เร็วขึ้น แต่ถ้บุคคลใกล้ชิดมุอัลลัฟ หรือสมาชิกในครอบครัวของมุอัลลัฟละเลย

การปฏิบัตินมาซก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องส าหรับมุอัลลัฟ ในฐานะที่มุอัลลัฟเข้ารับอิสลามแล้วการ

ปฏิบัตินมาซเป็นหน้าที่ส าคัญที่มุอัลลัฟต้องเรียนรู้และต้องได้รับการส่งเสริมและการเป็นตัวอย่างที่ดี

จากมุสลิมเอง มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างบางคนให้ข้อมูลว่า  

 

“พอได้เวลาละหมาดก็อยากละหมาดนะ แต่ไม่รู้ว่าจะละหมาดตามใครตอนไหน ไม่กล้า

ถามว่าจะละหมาดหรือยัง  ตนเองจะได้ท าตาม  เพราะตนเองยังท าไม่ได้ต้องมีคนน าในการละหมาด จะ

ท าเองก็ยังท าไม่ถูก” (อัสมะห์, 2552) 

 

“พยายามเรียนรู้ด้วยตนเองจากแผ่นซีดี แต่ก็ยังจ าไม่ค่อยได้” (ฮาดี, 2553) 

 

“ท่าทางในการละหมาดพอจะจ าได้แล้ว แต่การอ่านบทอ่าน ค าอ่านในท่วงท่าของการ

ละหมาดที่เป็นภาษาอาหรับส าหรับตนเองแล้ว พอจ าได้ แต่ยังออกเสียงไม่ถูกต้อง เวลาละหมาดก็จะท า

ตามสามีตนเองโดยเฉพาะตอนเช้ามืดและก็ตอนเย็นกับตอนก่อนนอน เวลากลางวันและเวลาเย็นไม่

ค่อยได้ท าเนื่องจากในที่ท างานไม่กล้าท าและก็ไม่มีสถานที่ให้ท า” (ฮาบีบะห์, 2552) 
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“ไม่มีใครในบ้านสนใจเลยว่าเราละหมาดเป็นหรือไม่อย่างไร ได้แต่บอก เอาแต่พูดว่าถึง

เวลานมาซต้องละหมาด แต่ไม่รู้ว่าคนที่บอกละหมาดหรือยัง”(มุอัลลัฟ ก, 2552) 

 

มุอัลลัฟรู้ว่าการนมาซ (ละหมาด) เป็นสิ่งส าคัญและให้ความส าคัญกับการนมาซ แต่ปัญหา

ที่เกิดกับมุอัลลัฟคือถ้าครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ไม่เคร่งครัด ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี จะท าให้มุอัลลัฟ

ขาดแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติการนมาซ ท าให้มุอัลลัฟนมาซไม่เป็นทั้งๆ  ที่มุอัลลัฟตระหนักว่าการ

นมาซ (ละหมาด) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุอัลลัฟทุกคนที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  

        6.2.3   การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

การถือศีลอดคือการเว้นจากการกิน  ดื่ม  พูดจาสิ่งเหลวไหล  การมีจิตอกุศล  ประพฤติชั่ว

ทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย  หรือแม้แต่การตั้งเจตนาชั่ว  การถือศีลอดเป็นการปกป้องตนเองให้พ้นจาก

ความชั่ว เป็นการทดลองและฝึกหัดร่างกายในยามหิวโหย  เพื่อจะได้นึกถึงสภาพของผู้ที่หิวโหยเป็น

การขัดเกลาจิตใจให้ผ่องแผ้วและเกิดคุณธรรม    หลักปฏิบัติในข้อนี้ได้ช่วยให้มนุษย์เกิดความเห็นอก

เห็นใจกัน  การถือศีลอดเป็นสัจจะทางใจสอนให้มนุษย์ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  การถือศีลอดนี้ให้ถือใน

เดือนที่ก าหนดทุกๆปี  เป็นเวลาประมาณ 29 - 30 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่รุ่งสางจนถึงดวงอาทิตย์ตก  การถือ

ศีลอดส าหรับผู้เดินทางไกล ผู้ป่วย คนชรา สตรีมีครรภ์ หญิงมีประจ าเดือน จะได้รับการผ่อนผันและ

ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามหลักการของศาสนา 

 

“คร้ังแรกในชีวิตที่ถือศีลอดครับ หิวปวดท้องทนไม่ไหว  อดได้แค่ประมาณบ่ายสองเอง  

เกิดมาไม่เคยอดอาหารทั้งวันแบบนี้เลย ตอนบวชเป็นพระก็ยังดื่มน้ าได้บ้าง แต่มุสลิมไม่ได้เลย ”        

(สุลัยมาน, 2552) 

 

“ยอมรับว่ามุสลิมต้องมีความศรัทธาที่มั่นคงจริงๆ จึงปฏิบัติการถือศีลอดได้อย่างแข็งแรง  

เคยลองฝึกอดอาหารตั้งแต่ยังไม่ได้รับอิสลาม ลองท าตามเพื่อนคือกินอาหารเช้ามื้อเดียวตอนประมาณ 

6 โมงเช้า แต่เพื่อนที่เป็นมุสลิมกินต้ังแต่ตี 4 ก็รู้นะว่าต้องอดทนและทนอดขนาดไหน นี่ขนาดว่าเรากิน

อาหารช้ากว่าเพื่อนประมาณ 2 โมงนะ”  (ฟีซะห์, 2553) 

 

“ท าให้รู้สึกถึงความหิว รู้เลยว่าคนที่ต้องอดมื้อกินมื้อเป็นอย่างไร นอกจากอดอาหารแล้ว

เราต้องอดทนอดกลั้นในสิ่งต่างที่มารบกวนจิตใจด้วย” (ฮาบีบะห์, 2552) 
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ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟทุกคน พบว่า มุอัลลัฟทุกคนผ่านช่วงเวลาของการถือศีลอด บางคน

เคยทดลองฝึกด้วยตนเองมาก่อนที่จะเข้ารับศาสนาอิสลาม บางคนก็เป็นคร้ังแรกในชีวิต การถือศีลอด

ช่วยให้มุอัลลัฟเข้าใจถึงการศรัทธาของมุสลิมที่มีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 

และสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ด้วยการที่ตนเองถือศีลอดเช่นเดียวกับมุสลิมคนอ่ืน ปัญหาในการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมด้วยการถือศีลอดเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ไม่อยาก การที่

มุอัลลัฟจะถือศีลอดได้อย่างเข้มแข็งหรือไม่นั้น  มุอัลลัฟต้องตั้งเจตนาในการถือศีลอด โดยการตั้ง

เจตนาว่า “ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเป็นฟัรฎู (สิ่งจ าเป็น) ในเดือนรอมฎอนปีนี้เพื่ออัลลอฮฺ(ซบ.)” 

         6.2.4  การบริจาคทรัพย์ (ซะกาต) 

การบริจาคทรัพย์ (ซะกาต)  คือ ทรัพย์สินที่จะต้องแบ่งออกมาจากทรัพย์สินที่เราเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อเอาไปบริจาคให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ศาสนาก าหนดไว้ ซะกาตถือ

เป็นหน้าที่บังคับแก่มุสลิมทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามกฏเกณฑ์ที่จะต้องบริจาค ข้อมูลที่ได้จาก

มุอัลลัฟ พบว่า มุอัลลัฟทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีท่านใดที่มีคุณสมบัติครบที่จะเป็นผู้บริจาค  

(ซะกาต)ได้ แต่ในทางกลับกันมุอัลลัฟกลับเป็นผู้ที่ได้รับบริจาค (ซะกาต) จากมุสลิม ในฐานะที่

มุอัลลัฟคือผู้ที่เข้าศรัทธาในศาสนาอิสลาม เป็นการสนับสนุนและการให้ก าลังใจจากพี่น้องมุสลิมแก่

มุอัลลัฟ   มุอัลลัฟบางคนรู้ว่ามุสลิมต้องมีการบริจาคเมื่อครบรอบปี แต่ไม่ทราบว่ามีกฏเกณฑ์อย่างไร 

การบริจาค (ซะกาต)ไม่ใช่ปัญหาของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้ ถึงแม้มุอัลลัฟจะเป็น

มุสลิมแล้วก็ตามแต่มุอัลลัฟยังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ศานาก าหนด แต่มุอัลลัฟก็รู้ว่า

ตนเองต้องบริจาค (ซะกาต) ภายหลังเดือนแห่งการถือศีลอดสิ้นสุดลงในฐานะที่ตนเองเป็นมุสลิมคน

หนึ่ง 

 

“ตอนออกบวชปีที่แล้วก็ได้รับแจกเงินจากญาติของแฟนนะ ตั้ง พัน นึงแน่ะเขาบอกว่าให้

ซะกาต” (มูนา, 2552) 

 

“มีน้าสาวคนหนึ่งของแฟนยื่นแบงค์ 500 ให้ บอกว่าให้ซากาตเราเพราะเป็นเรามุสลิมใหม่ 

ก็รบัแบบงงๆ นะ ไม่เข้าใจหรอกว่าเงินซะกาตคืออะไร ก็เลยถามน้าเขา เขาก็อธิบายให้เราฟัง” (ซัลมา, 

2552) 
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“ก็ไม่เข้าใจนะว่า ซะกาต ต้องออกอย่างไร แต่เวลาวันออกอีด (วันตรุษ)  ผมพอมีเงินเหลือ

เก็บ เงินโบนัสบ้าง ก็เอาไปแลกแบ็งค์ย่อยไว้แจกเด็กๆ หลานแฟน บางคร้ังก็ให้ญาติผู้ใหญ่ของแฟนที่

เขามีอายุมากๆ ฐานะไม่ดีบ้าง  ก็ไม่ได้คิดมากมายอะไรคิดว่าเป็นการบริจาคเหมือนกัน” (สุลัยมาน, 

2552) 

 

         6.2.5  การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ 

การไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นข้อหนึ่งของหลักการปฏิบัติในศาสนาอิสลาม  ผู้ที่เป็นมุสลิม

ทุกคนที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปได้จ าเป็นที่จะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างน้อย 1 คร้ังในชีวิต 

ณ นครมักกะฮฺ (เมกกะ) ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในตามวัน เวลา ที่ก าหนดในเดือนซุลฮิจญะฮฺ (ตาม

ปฏิทินอิสลาม)  การประกอบพิธีฮัจญ์  หรือไปท า “ฮัจญ์”  คือการไปเยี่ยมหรือการเดินทางไปนคร    

มักกะฮฺ  ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมทั่วโลก   เป็นสถานที่พบปะระหว่างมุสลิมในระดับต่างๆ 

กัน    ความสามารถในการไปประกอบพิธีฮัจญ์หมายถึง ความสามารถทุกๆอย่าง  เช่น ในเร่ืองการเงิน  

การคมนาคม  สุขภาพ   ความสะดวกในการเดินทาง  ไปแล้วไม่ปล่อยให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังต้องล าบาก   

การประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ใช่การไปชุบตัวหรือล้างบาป ผู้ไปท าฮัจญ์นับเป็นผู้ยอมจ านนต่อพระประสงค์

ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  จนละทิ้งครอบครัว หน้าที่การงาน สถานภาพ และอภิสิทธิ์ต่างๆ ในระหว่างที่ไปท า

ฮัจญ์ นับเป็นการทดสอบคุณธรรม ความอดทน ความเสียสละ และ ทดสอบการบริหารเงินของมุสลิม 

 

“แฟนบอกว่าเราต้องมีความตั้งใจว่าอยากที่จะไปสักคร้ังนึงในชีวิต และก็ต้องขอดุอาวฺ    

(ขอพร) จากอัลลอฮ(ฺซบ.) ด้วย เมื่อพระองค์ประสงค์ให้เราไปเราก็จะได้ไป” (ฮาวา, 2553) 

 

“เคยไปส่งพี่ญาติแฟนไปท าฮัจญ์ เห็นบรรยากาศบรรดาญาติพี่น้องที่ไปส่งขึ้นเคร่ืองรู้สึก

อบอุ่น ตื่นเต้นแทนผู้ที่จะไป คิดไว้เหมือนกันว่าเมื่อมีโอกาสขอให้ได้ไปสักครั้ง  ก็ขอจากอัลลอฮฺ(ซบ.)

ให้ตนเองได้มีโอกาสไปบ้าง” (ยาซีน, 2552) 

 

“แปลกใจที่เรียกพี่ชายแฟน ว่าบังยี ท าไม ไม่เรียกว่า บัง ค าเดียว ก็เพิ่งทราบว่ามุสลิมชายที่

ไปท าฮจัญ์กลับมาจะเรียกค าน าหน้าว่าฮัจยี ส่วนผู้หญิงก็จะเรียกกันว่าฮัจยะหฺ” (มูนา, 2552) 
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“ตอนนี้ผมกับแฟนก็วางแผนกันไว้ว่าจะเก็บเงินไว้สักก้อนหนึ่งเพื่อไปท าฮัจญ์ และก็ขอ     

ดุอาวฺ จากอัลลอฮฺให้ตัวเองและแฟนได้ไปท าฮัจย์พร้อมกัน อยากไปนะเห็นคนอ่ืนที่ไปกลับมาเล่าให้

ฟังแล้วอยากไปบ้าง” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552)  

 

จากข้อมูล พบว่า มุอัลลัฟมีความรู้เกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในเร่ือง

หลักการปฏิบัติศาสนกิจ และ รู้ว่าการที่จะไปได้นั้นตนเองต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ต้องมีความ

ตั้งใจที่อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในชีวิต แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.) เรามีหน้าที่ขอ      

ดุอาวฺ (ขอพร) จากอัลลอฮฺ(ซบ.)  เพราะทุกสิ่งเป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

 

ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  ในเร่ืองของ

หลักการปฏิบัติ สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือเร่ืองของภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคัมภีร์อัล-กุรฺอาน 

เป็นการยากส าหรับมุอัลลัฟ เพราะการออกเสียงค าอ่านที่ผิดท าให้ผิดความหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เร่ืองการนมาซ มุอัลลัฟหลายคนสามารถจ าท่าทางการปฏิบัติได้ แต่ยังไม่สามารถท่องจ าบทคัมภีร์และ

บทขอพรในแต่ละท่วงท่าที่จะต้องอ่านในขณะปฏิบัติการนมาซได้  ดังนั้นจ าเป็นที่มุอัลลัฟต้องให้เวลา

กับตนเองในการหมั่นเรียนรู้ ทบทวนและศึกษาคัมภีร์อัล-กุรฺอาน   จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และ

จากการสังเกต พบว่า สื่อที่มุอัลลัฟสามารถจะเรียนรู้หลักการปฏิบัติได้ดีที่สุดคือสื่อบุคคล โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวมุสลิมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วย  รวมถึงบุคคลในชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟ

อาสัยอยู่ต้องให้ก าลังใจและส่งเสริมให้มุอัลลัฟได้เรียนรู้เกี่ยวกับเร่ืองของการเรียนรู้  การอ่าน การออก

เสียงรู้ การศึกษาความหมาย จากคัมภีร์อัลกุรฺ-อานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เมื่อมุอัลลัฟเกิดความรู้ 

ความเข้าใจในความหมายอย่างถูกต้องแท้จริงแล้ว การศรัทธาตามหลักการของศาสนาอิสลามที่มุอัลลัฟ

มองว่าเป้นเร่ืองที่ท าได้อยากนั้น ก็จะไม่ยากอีกต่อไปเพราะมุอัลลัฟจะเกิดความรู้ความศรัทธาได้ด้วย

ตนเอง จากความตระหนักและความมีส านึกในความเป็นมุสลิมของตนเอง 

 

6.3 ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเรื่องหลักจริยธรรม 

มุสลิมทุกคนถือว่า การประพฤติปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัล-กุรฺอาน  และตาม

แบบอย่างที่ดีของศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)   เพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและตัวเองอย่างแท้จริง  คือ

หลักจริยธรรมการกระท าความดีตามหลักการอิสลาม คือ การท่ีท่านท าอิบาดะฮฺ (ทุกสิ่งท่ีมีปรากฏใน
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บทบัญญัติ จากค าสั่งใช้และค าสั่งห้ามต่างๆ)  ต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ราวกับท่ีท่านมองเห็นพระองค์ ซึ่งแม้ว่า

ท่านไม่เห็นพระองค์ แน่นอนย่ิงพระองค์ทรงเห็นท่าน   

ข้อมูลที่ได้รับจากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มุอัลลัฟทุกท่าน ได้รับการสอนการบอก

เสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท าไม่ว่าในที่ลับหรือที่เปิดเผย อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงได้ยิน และ

เราจะได้รับทั้งรางวัลและการลงโทษจากพระองค์ในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติ  การเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเร่ืองจริยธรรมคือการที่มุอัลลัฟต้องประพฤติตาม

บัญญัติของอัลลอฮ(ฺซบ.) ตามที่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง 

 

“ผมว่าในเร่ืองจริยธรรม ความดีความชั่ว เป็นสิ่งที่เหมือนกันในทุกศาสนานั่นแหล่ะ ถ้าเรา

เป็นคนดี ท าดี คิดดี อยู่ เป็นปกติไม่ว่าเราจะเปลี่ยนนับถือศาสนาไหน ผมมองว่าการมีจริยธรรม 

คุณธรรม เป็นคนละเร่ืองกับการปฏิบัติศาสนกิจ ไม่มีศาสนาไหนสอนให้ท าในสิ่งที่ไม่ดีหรอก อย่าง

อิสลามก็สอนให้เข้าใจง่ายดีว่าให้เราระลึกเสมอว่าทุกอย่างที่เราท าอัลลอฮฺรู้ อัลลอฮฺเห็น ถึงแม้เราจะไม่

เห็นอัลลอฮฺ ไม่ว่าเร่ืองนั้นจะลับแค่ไหน ถ้าเราจะท าอะไรลงไปแล้วคิดเสมอว่ามีผู้รู้เห็น คนที่มีส านึก

อย่างที่บอกก็จะไม่ท าในสิ่งที่ไม่ดี” (อาลี, 2553) 

 

มุอัลลัฟทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มองว่า ปัญหาในเร่ืองการเรียนรู้

และการสื่อสารเกี่ยวกับหลักจริยธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลาม ไม่ใช่เร่ืองที่ไม่สามารถท าได้ 

ไม่ใช่ปัญหาส าหรับตนเอง และมุอัลลัฟยังมองว่า หลักจริยธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลามมี

ความเป็นสากล ถึงแม้บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ เพียงแค่ตระหนักอยู่เสมอ

ว่าทุกการกระท าของเราจะมีผู้รู้เห็นเสมอไม่ว่าเราจะเปิดเผยหรือปิดบัง อย่างน้อยตัวเองจะเป็นผู้ที่รู้ดี

ที่สุดในสิ่งที่ได้ประพฤติ ได้กระท าไป 

ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่กล่าวไว้ในบทที่ 4 บท

ที่ 5 และที่เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟ ในบทที่ 6 นี้ พบว่า การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวตนของมุอัลลัฟเองว่าตนเองนั้นมีส านึกในความเป็นมุสลิมหรือเป็นผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามมากน้อยแค่ไหน มีความตั้งใจหรือพร้อมที่จะเป็นมุสลิมที่ดีตามหลักการของศาสนา

อิสลามหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากมุอัลลัฟไม่สามารถบอกได้ว่ามุอัลลัฟคนไหนสามารถเรียนรู้และ
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สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างประสบความส าเร็จ แต่จะทราบเพียงว่ามุอัลลัฟเรียนรู้และ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างไร 

การที่บุคคลอ่ืนจะมองเห็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟก็จากการแสดงออกอย่าง

ชัดเจนของมุอัลลัฟเอง เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม การ

แต่งกายตามแบบอย่างมุสลิม การปฏิบัติศาสนกิจ การทักทายด้วยการกล่าวสลามให้แก่กัน การหมั่น

ทบทวนเรียนรู้ในเร่ืองหลักการของศาสนาอิสลาม การฝึกฝนตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟ

ต้องเรียนรู้และสื่อสารให้ปรากฏออกไปด้วยจึตส านึกว่าตนเองเป็นมุสลิมอยู่เสมอ มีความตระหนักใน

ความเป็นมุสลิมจากการกล่าวค าปฏิญาณตนที่ตนเองกล่าวด้วยความสมัครใจ ถ้ามุอัลลัฟไม่สื่อให้ผู้อ่ืนรู้

ว่าตนเองเป็นมุสลิม ก็จะไม่มีใครเห็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง   สามารถสรุปสิ่งที่ปัญหา

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

 

ภาพที่ 6.1  แสดงปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ 
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ดังนั้นการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจึงค่อนข้างหลากหลายซับซ้อน 

และเกี่ยวพันกับระบบสังคมในหลายระดับ ความรู้สึกนึกคิดที่มุอัลลัฟมีต่อตัวเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่ง

เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวมุอัลลัฟกับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเองและคนอ่ืนมองเราใน

ขณะนั้น  จึงเป็นกระบวนการนิยามความหมายของปัจเจกและกลุ่มทางสังคมมีการคาบเกี่ยวซ้อนทับ

กันอยู่ 2 ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟสร้างขึ้นได้ตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ มุอัลลัฟมีวิธีที่จะเลือกใช้         

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมภายใต้เงื่อนไขที่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองให้

ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นมุสลิมก็จะถูกเลือกน ามาใช้ อันเกิดจากการมุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์กันบุคคลอ่ืน

ในครอบครัว ชุมชนหรือสังคมเดิมและครอบครัว ชุมชนหรือสังคมใหม่ของมุอัลลัฟ 

 

DPU



 

 

บทที ่7 

การวิเคาะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้และการสื่อสาร 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 
 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ พฤติกรรมกำรเรียนรู้ พฤติกรรมกำร
สื่อสำร  ปัญหำและวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟ จำกข้อมูลที่แสดงไว้ในบทที่ 4 ถึง บทที่ 6 เร่ิมจำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ให้เห็นควำม
เป็นมำของแต่ละชุมชนมุสลิมที่มุอัลลัฟเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้เห็นสภำพแวดล้อมทั่วไปและ
สภำพแวดล้อมทำงครอบครัว ชุมชนหรือสังคม รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำร     
อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 

 
7.1  อัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิม 

โดยภำพรวมแล้วข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่ำงทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทส่วนใหญ่ในงำนวิจัยนี้พบว่ำมีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่ำงกันด้วยเหตุผลที่ว่ำชุมชนมุสลิมซึ่งมุอัลลัฟ
กลุ่มตัวอย่ำงอำศัยอยู่ด้วยนั้น มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของกลุ่มชนที่มีพื้นเพและสืบเชื้อสำยมำจำก
มำเลย์  เป็นชำวมุสลิมที่ถูกกวำดต้อนมำจำกทำงภำคใต้ของรัฐไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยพระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกเป็นเจ้ำพระยำ  ชำวมุสลิมได้ถูกรัฐไทยจัดตั้งรกรำกที่อยู่อำศัย และให้
ประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม โดยอยู่ในเขตรอบนอกของกรุงเทพมหำนคร หลำยๆแห่ง เช่น ธนบุรี 
สี่แยกบ้ำนแขก ทุ่งครุ พระประแดง บำงคอแหลม มหำนำค พระโขนง คลองตัน บำงกะปิ มีนบุรี คลอง
สำมวำ หนองจอก ลำดกระบัง และพื้นที่ในจังหวัดรอบนอกกรุงเทพฯ ได้แก่ ปทุมธำนี ฉะเชิงเทรำ 
นครนำยก และพื้นที่ใกล้เคียงจนกระทั่งทุกวันนี้ เป็นระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำศตวรรษ ผ่ำนกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองกำรปกครองจำกระบอบกำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ มำเป็น
ระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำในปัจจุบัน รวมถึงกำรผ่ำนควำมเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองอย่ำงมำกมำย เช่นเดียวกับชุมชนไทยพุทธซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ของประเทศ   
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ช่วงเวลำยำวนำนที่ผ่ำนมำท ำให้กลุ่มมุสลิมเชื้อสำยมำเลย์ดังกล่ำวได้ถูกผสมกลมกลืนให้
กลำยเป็นส่วนหน่ึงของพลเมืองไทยตำมนโยบำยของรัฐไทยอย่ำงค่อนข้ำงสมบูรณ์ โดยไม่ปรำกฏกำร
ต่อต้ำนหรือขัดขืนจำกกำรถูกผสมกลมกลืนทำงด้ำนเชื้อชำติ ศำสนำและวัฒนธรรม รวมถึงอ ำนำจรัฐ
จำกส่วนกลำงแต่อย่ำงใด หำกแต่มีลักษณะของกำรยอมรับและสำมำรถด ำรงวิถีชีวิตในฐำนะพลเมือง
ไทย จนได้ชื่อว่ำเป็นชำวไทยมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี พร้อมๆ กับกำรมีสถำนะและบทบำททำงสังคม 
กำรเมือง เศรษฐกิจที่ได้รับกำรยอมรับจำกคนไทยกลุ่มต่ำงๆ ซึ่งสถำนะดังกล่ำว ได้แก่ กำรเป็น
นักกำรเมือง นักธุรกิจ ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัทเอกชน หรือแม้กระทั่งกำรประกอบอำชีพด้ำน
เกษตรกรรมของชุมชนมุสลิมในเขตชนบท    

แม้ว่ำชำวไทยมุสลิมในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในงำนวิจัยชิ้นนี้จะด ำเนินชีวิตอยู่
ท่ำมกลำงคนไทยส่วนใหญ่ที่นับถือศำสนำพุทธ ที่มีควำมแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิงทั้งทัศนคติ ควำมเชื่อ 
ประเพณี วัฒนธรรมและภำษำและศำสนำ แต่วิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของกลุ่มชำวไทยมุสลิม ก็มิได้มี
ควำมแตกต่ำงจำกคนกลุ่มอื่นๆ แต่อย่ำงใด ในตรงกันข้ำมกลับมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงคนที่นับ
ถือศำสนำต่ำงๆ รวมถึงควำมเข้ำใจต่อมิติของควำมต่ำงดังกล่ำว พร้อมๆกับกำรคงควำมแนบแน่นใน
วิถีชีวิตมุสลิมแบบดั้งเดิมและสำมำรถอยู่รวมกับกลุ่มคนไทยส่วนใหญ่ที่มีควำมแตกต่ำงได้เป็นอย่ำงดี 
นอกจำกนี้ยังสำมำรถปรับตัวและแสดงถึงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมไว้
อย่ำงมั่นคงเข้ำกับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศที่มุ่งเน้นตำมแนวทำงแบบอย่ำงตะวันตก  ซึ่งตรงกันข้ำม
กับหลักกำรของศำสนำอิสลำมค่อนข้ำงมำก กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในงำนวิจัยนี้จึงเป็นกำรปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เฉพำะด้ำน
ควำมเชื่อถือ ศรัทธำและกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำรศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น อัตลักษณ์เดิมของมุอัลลัฟที่
ไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมจึงยังคงอยู่ในตัวมุอัลลัฟ 

วิถีชีวิตมุสลิมของมุอัลลัฟไม่ว่ำในจังหวัดใดก็ตำมในงำนวิจัยชิ้นนี้ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำม
ส ำนึกในควำมเป็นมุสลิมที่ชัดเจน มีควำมศรัทธำในหลักกำรของศำสนำอิสลำม  ศำสนำอิสลำมจึงมี
อิทธิพลต่อควำมเป็นอยู่ของคนมุสลิมและมุอัลลัฟในชุมชน ผู้น ำทำงศำสนำเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญใน
สังคมหรือชุมชน มัสยิดและสถำบันสอนศำสนำเป็นสถำบันที่ส ำคัญในกำรปลูกฝัง ควำมเชื่อ ควำม
ศรัทธำ ส่งเสริมให้สมำชิกในชุมชนมีจริยธรรมของอิสลำม และค่ำนิยมตำมแบบฉบับของบรรพบุรุษ
ในอดีต  ซึ่งมีผลให้ผู้นับถือศำสนำอิสลำมทุกคนปฏิบัติตนไปในแนวทำงเดียวกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ควำมศรัทธำต่อพระเจ้ำองค์เดียวคืออัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นสิ่งส ำคัญที่ผู้น ำศำสนำในชุมชนต้องปลูกฝัง
ให้กับสมำชิกในสังคม ชุมชนและครอบครัวของตนเอง จำกกำรที่ได้รับอิทธิพลจำกควำมเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนสังคมและเศรษฐกิจตำมกระแสโลก จึงท ำให้ค่ำนิยมบำงประกำรได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกำร
แต่งงำนของมุสลิมกับมุอัลลัฟ วิถีปฏิบัติของชำวมุสลิมจะเชื่อมโยงกันทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท ไม่ว่ำจะเร่ืองกำรพัฒนำ ศำสนำ กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ถ้ำปฏิบัติผิดเพี้ยนจำกหลัก
ของศำสนำอิสลำม มุสลิมจะไม่ปฏิบัติ  ชีวิตประจ ำวันของชำวมุสลิมส่วนใหญ่ท ำมำหำกินตำมวิถีชีวิต
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ปกติของชำวไทยทั่วไป หัวหน้ำครอบครัวเป็นผู้ประกอบอำชีพเลี้ยงคนในครอบครัว ชำวมุสลิมทุกคน
จะปฏิบัติศำสนกิจอย่ำงเคร่งครัดทั้งหญิง ชำย เด็กและผู้ใหญ่  อำหำรที่นิยมรับประทำนมำกที่สุด คือ 
เนื้อสัตว์ เช่น แกงมัสหมั่นเนื้อ มัสหมั่นไก่ แกงกุรม่ำไก่  ต้มซุปเนื้อ ซุปหำงวัว ข้ำวหมกเนื้อสัตว์ 
อำหำรประเภทแป้ง นม เนย ได้แก่ โรตี มะตะบะ ถ้ำเป็นเนื้อสัตว์จะรับประทำนสัตว์ที่ชำวมุสลิมฆ่ำเอง  
อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมด้ำนพิธีกรรมที่ส ำคัญ เช่น มีกำรนมำซ (ละหมำด) วันละ 5 เวลำ กำรแต่งงำน 
กำรฝังศพภำยใน 24 ชั่วโมง กำรดูเดือนเพื่อก ำหนดวันเร่ิมถือศีลอดประจ ำปี กำรไปประกอบพิธีฮัจญ์ 
กำรบริจำคหรือกำรออกซะกำต กำรขลิบหนังหุ้มอวัยวะเพศชำย กำรปฏิบัติตนในวันส ำคัญทำงศำสนำ 
จะเห็นได้ว่ำมุอัลลัฟแต่ละคนมีวิถีชีวิตกำรปฏิบัติตนตำม  วัฒนธรรม ประเพณี และตำมหลักค ำสอน
ของศำสนำอิสลำมไม่แตกต่ำงกัน 

วิถีชีวิตในด้ำนวัฒนธรรมชุมชน พบว่ำ มุอัลลัฟในชุมชนมุสลิมต่ำงๆ ทั้งในเขตชุมชนเมือง
และชุมชนชนบทมีควำมเป็นอยู่ภำยใต้ วัฒนธรรมอิสลำม มีคล้ำยคลึงกับชำวไทยมุสลิมในภำคใต้ของ
ไทย คนในชุมชนได้รักษำวัฒนธรรมในแต่ละช่วงชีวิตได้ตำมแบบอย่ำงที่ศำสดำก ำหนดไว้เป็นส่วน
ใหญ่  แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อแต่ละชุมชนมีควำมเจริญจำกกำรพัฒนำของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ใน
ด้ำนกำรคมนำคม และเศรษฐกิจจึงท ำให้คนในชุมชนมีกำรติดต่อกับสังคมภำยนอกมำกขึ้น อันเป็นผล
ให้มุอัลลัฟได้รับอิทธิพลของกำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมจำกภำยนอกและท ำให้เกิดกำรผสมผสำน 
ระหว่ำงวัฒนธรรมอิสลำมกับวัฒนธรรมภำยนอก และผู้วิจัยยังพบว่ำ วัฒนธรรมทำงด้ำนควำมศรัทธำ
และกำรปฏิบัติตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม เป็นสิ่งที่คนในชุมชนมุสลิมทุกแห่งได้ถ่ำยทอดให้กับ
คนรุ่นใหม่รวมถึงมุอัลลัฟในชุมชนนั้นๆ สืบมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เช่นกรณีชุมชนสุเหร่ำบำงมะเขือ 
เขตวัฒนำ ที่ ฟีซะห์อำศัยอยู่  

 
 “เสาร์หรืออาทิตย์ไหนที่ไม่มีธุระอะไร หรือไม่ได้ไปไหน ถ้าที่สุเหร่ามีการสอนให้กับ

มุอัลลัฟหรือสอนเร่ืองทั่วๆไปเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม ก็จะไปนั่งฟังเพื่อศึกษาเรียนรู้บ้าง” 

(ฟีซะห์, 2553) 

เห็นได้ว่ำชุมชนมุสลิมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่  มีอิทธิพลต่อควำมเป็นอยู่ของคนมุสลิมในชุมชน 

ผู้น ำทำงศำสนำเป็นผู้ที่มีบทบำทส ำคัญในสังคมหรือชุมชน มัสยิดและสถำบันสอนศำสนำเป็นสถำบัน

ที่ส ำคัญ ในกำรปลูกฝังหลักกำรของศำสนำอิสลำม ตำมแบบฉบับของบรรพบุรุษในอดีต  ซึ่งมีผลให้

สมำชิกของชุมชนหรือมุสลิมทุกคนรวมถึงมุอัลลัฟต้องปฏิบัติตนไปในแนวทำงเดียวกัน สิ่งส ำคัญที่จะ

ท ำให้มุอัลลัฟประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมคือควำม

ตระหนักในควำมเป็นมุสลิม รวมทั้งควำมใส่ใจ ควำมใฝ่รู้ของตัวมุอัลลัฟเอง 
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ชำวมุสลิมมีลักษณะนิสัยรักพี่น้องและพวกพ้อง  มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่ำงทุกคนได้รับรู้ว่ำ
มุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันทั่วโลก  ทั้งนี้จึงไม่ค่อยเห็นว่ำมุสลิมจะแยกตัวออกไปนอกชุมชนหรืออำศัย
อยู่ร่วมกับศำสนำอ่ืนมำกนัก เนื่องจำกจะท ำให้กำรปฏิบัติกิจกรรมทำงศำสนำกระท ำได้ยำกล ำบำก  
เพรำะถ้ำอยู่ในชุมชนมุสลิมแล้วนั้น  ชำวมุสลิมจะสำมำรถปฏิบัติตนได้ตำมหลักศำสนำอย่ำงเคร่งครัด  
เนื่องจำกมีมัสยิดเป็นศูนย์กลำงในกำรปฏิบัติศำสนกิจ  สิ่งต่ำงๆในชุมชนยังมีสิ่งต่ำงๆ เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม เช่นในชุมชนจะมีร้ำนอำหำรมุสลิม  ร้ำนขำยเสื้อผ้ำเคร่ือง
แต่งกำยตำมขนบธรรมเนียมมุสลิม เพื่อให้ชำวมุสลิมสำมำรถเลือกหำได้โดยสะดวก ในขณะที่ผู้วิจัยได้
ท ำกำรสัมภำษณ์มุอัลลัฟท่ำนหนึ่งใน ต ำบลชะไว อ ำเภอไชโย จังหวัดอ่ำงทอง ได้ยินเสียงอำซำน (เสียง
เรียกบอกเวลำนมำซ)  ที่ดังมำจำกหออำซำนของมัสยิดผ่ำนเคร่ืองขยำยเสียงและเสียงตำมสำยของ
ชุมชน ท ำให้ทรำบว่ำได้เวลำที่จะต้องนมำซแล้ว  

มุอัลลัฟซึ่งอำศัยในชุมชนมุสลิมส่วนมำกบริเวณที่พักอำศัยมักจะอยู่ใกล้มัสยิดหรือสุเหร่ำ 

บ้ำนพักอำศัยนั้นส่วนใหญ่ เป็นบ้ำนของพ่อแม่ฝ่ำยสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟเอง มุอัลลัฟบำงคนเช่ำ

บ้ำนเดี่ยว หรือปลูกบ้ำนอำศัยแยกครอบครัวออกมำ บำงคนซื้อบ้ำนจัดสรรหรือทำวน์เฮ้ำส์ สภำพ

ภำยในบ้ำนสะดวกสบำยตำมสมควร  มุอัลลัฟมีโอกำสพบปะกับชำวมุสลิมด้วยกันค่อนข้ำงบ่อย เมื่อมี

ปัญหำในเร่ืองหลักกำรของศำสนำอิสลำมสำมำรถขอควำมช่วยเหลือจำกมุสลิมด้วยกัน สภำพเศรษฐกิจ

ของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่ำงบำงคนมีที่ดินเป็นของครอบครัว  ส่วนใหญ่มีรำยได้พอๆ กับรำยจ่ำย หรืออำจ

มีเงินเหลือเก็บบ้ำง  มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเห็นว่ำกำรนับถือศำสนำอิสลำม กำร

เรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟไม่เป็นอุปสรรคในกำรร่วมกิจกรรมกับ

ผู้อ่ืนในสังคม 

งำนวิจัยชิ้นนี้มิได้ลงลึกถึงประวัติควำมเป็นมำของชุมชนท้องถิ่นที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่ ด้วย

เหตุผลที่ต้องกำรศึกษำอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นปัจเจกชน ไม่ได้ศึกษำถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชน หรือ

ชุมชน อีกทั้งชีวิตควำมเป็นอยู่ของมุอัลลัฟก็มิได้แสดงให้เห็นกำรรวมตัวกันเป็นชุมชนมุอัลลัฟ เหมือน

เช่นชุมชนชำวเขำ หรือชุมชนมอญ เพียงแต่มุอัลลัฟเป็นเพียงบุคคลหนึ่งของชุมชนมุสลิม ที่กล่ำวมำ

เพียงต้องกำรให้เห็นภำพรวมและเห็นควำมเชื่องโยงของชุมชนมุสลิมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบท ชี้ให้เห็นว่ำมุอัลลัฟเป็นผู้มำใหม่ในชุมชนนั้นๆ ดังนั้นกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำร           

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงพบว่ำ ถูกก ำหนดโดยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมตำมประวัติ

ควำมเป็นมำของชุมชนนั้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเจริญและตำมพัฒนำกำรของแต่ละชุมชน ที่

ยังคงยึดมั่นในหลักกำรของศำสนำอิสลำม มีกำรด ำรงอยู่และสืบทอดต่อๆกันมำจำกรุ่นสู่ รุ่น มุอัลลัฟจึง
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เป็นผู้ที่ได้รับกำรสืบทอดอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมจำกชุมชนอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชุมชนจึงมีส่วนใน

กำรท ำหน้ำที่สะท้อนให้มุอัลลัฟเห็นอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตัวมุอัลลัฟเอง   

จะเห็นได้ว่ำบริบทของชุมชนมุสลิมทั้งในเขตเมืองชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีควำม

สอดคล้องกัน คือกำรมีวิถีชีวิตตำมกรอบของศำสนำอิสลำม โดยยึดถือค ำภีร์อัล-กุรฺอำน และแบบอย่ำง

จำกท่ำนศำสดำ (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นหลักด ำเนินชีวิต ชุมชนมุสลิมไม่ว่ำที่ไหนก็ตำมมีลักษณะที่

เรียกได้ว่ำมีควำมเป็นไปในทำงอนุรักษ์นิยมและเคร่งครัดในหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำก  แต่ถ้ำวิถี

ชีวิตโดยทั่วไปที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนถ้ำเป็นเร่ืองหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรของศำสนำแล้ว

มุอัลลัฟจะมีกำรปรับตัวในกำรรับกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ เกิดขึ้นกับตนเองตนเอง โดยค ำนึงถึง

พฤติกรรมของตนเองที่ต้องไม่กระทบต่ออัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม กำรรับกำรเปลี่ยนแปลงตนเองของ

มุอัลลัฟจึงมีทั้งที่ เป็นลักษณะที่เปิดเผยและซ่อนเร้นขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์และกำรตัดสินใจจำก

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรของมุอัลลัฟเอง แม้บำงคร้ังจะมีสิ่งที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้และ

กำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟก็ตำม เมื่อมุอัลลัฟมีวิธีกำรในกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรที่เหมำะสมก็จะท ำให้มุอัลลัฟได้รับกำรยอมรับ ได้รับควำมเข้ำใจ จำกมุสลิมและบุคคลอ่ืนที่

ไม่ใช่มุสลิม  

 
7.2  พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

กำรแต่งงำนของมุอัลลัฟกับชำวไทยมุสลิมเป็นกำรสร้ำงครอบครัวใหม่ ท ำให้เกิดกำร

ผสมผสำนทำงวัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมกลมกลืน กล่ำวคือ มุอัลลัฟไม่ว่ำจะอยู่ในชุมชน

เมืองหรือชุมชนชนบทก็ยังคงมีอัตลักษณ์ของควำมเป็นคนไทยอยู่ แต่ก็มีปรัชญำด ำเนินชีวิตใหม่ตำม

หลักกำรของศำสนำอิสลำม มีพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่ถูกผสมผสำนใหม่อย่ำงชัดเจน เช่นกรณี ที่

มุอัลลัฟซึ่งเป็นชำวอีสำนเมื่อมำแต่งงำนกับชำวมุสลิมก็จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงมีอัตลักษณ์

ของควำมเป็นคนอีสำนด้วยกำรพูดภำษำอีสำนที่ยังคงอยู่   เกิดกำรแลกเปลี่ยนให้ชำวมุสลิมใน

ครอบครัวหรือชุมชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมอีสำนที่ไม่ขัดกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม ท ำให้มุอัลลัฟ

ไม่ใช่เพียงผู้รับอัตลักษณ์ใหม่เพียงฝ่ำยเดียว หำกแต่มุอัลลัฟยังเป็นผู้ส่งออกอัตลักษณ์เดิมของตนด้วย  

เช่น ด้ำนภำษำ ด้ำนกำรแต่งกำย กำรผสมผสำนอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของมุอัลลัฟแต่ละคนแตกต่ำง

กันไป 
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ระบบเครือญำติของครอบครัวมุสลิมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทเป็นพื้นฐำนในกำรก่อรูปชุมชนมุสลิมและเป็นกลไกในกำรด ำรงอยู่ของอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟในชุมชนนั้นๆ  ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและกำรปกครองบริหำร

ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป กำรเปลี่ยนแปลงภำยในชุมชนที่มีผู้เข้ำมำอยู่ใหม่ส่งผลให้วิถีชีวิตของมุสลิม

ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ด้ำนอำชีพจำกเกษตรกรรมกลำยเป็น พ่อค้ำแม่ค้ำบ้ำง รับจ้ำงนอก

ชุมชนบ้ำง แม้กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะเกิดขึ้น แต่โครงสร้ำงทำงสังคมบนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์

ของชำวมุสลิมแบบเครือญำติและกำรช่วยเหลือเกื้อกูลยังคงอยู่ในชุมชนเช่นเดิม อีกทั้งควำมสัมพันธ์

แบบระบบเครือญำติยังมีบทบำทในกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  

นอกจำกนี้ รูปแบบควำมสัมพันธ์ของสมำชิกกลุ่มภำยในชุมชนมีควำมซับซ้อนอยู่หลำยมิติภำยใต้ควำม

เป็นเอกภำพของสังคมและของปัจเจกชน อีกทั้งกำรปฏิสัมพันธ์กับสังคมภำยนอกชุมชนบำงคร้ังท ำให้

เกิดกำรเบี่ยงเบนจำกบรรทัดฐำนเดิมของครอบครัว ชุมชนหรือสังคมซึ่งอยู่บนรำกฐำนของ

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวและเครือญำติเป็นหลัก   

ครอบครัวเป็นสถำบันที่ส ำคัญที่สุดของสังคมมุสลิม เป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มี

ควำมสัมพันธ์และร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิด เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มแรกที่มุสลิมทุกคนสัมผัสตั้งแต่แรกเกิด

จนกระทั่งเติบโต และมีครอบครัวแยกออกมำ  ชื่อ และสกุลซึ่งเป็นเคร่ืองบอกสถำนภำพ บทบำท

ตลอดจนก ำหนดสิทธิหน้ำที่ที่สมำชิกมีต่อกันในครอบครัวและสังคม  ครอบครัวของคู่สมรสของ

มุอัลลัฟจึงเป็นสถำบันแรกที่มีควำมส ำคัญในกำรก ำหนดพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำร           

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟให้เป็นไปตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม ซึ่งก ำหนดไว้ใน

คัมภีร์อัล-กุรฺอำนและตำมแบบฉบับของท่ำนศำสดำ (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  ครอบครัวจึงเป็นกลุ่มปฐม

ภูมิด้วยควำมผูกพันกันใกล้ชิดของสมำชิกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน  มีกำรพบปะและแสดงอำกำร

ตอบสนองต่อกันและกันต่ำงฝ่ำยต่ำงถ่ำยทอดพฤติกรรมให้แก่กันและกัน อันเป็นกระบวนกำรเรียนรู้

ทำงสังคมที่ส ำคัญในกำรก ำหนดพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ และครอบครัวเป็นสถำบันที่จะสร้ำงมุอัลลัฟในฐำนะมุสลิมใหม่ให้กับชุมชนและสังคมได้ 

ลักษณะของครอบครัวมุสลิมทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่มุอัลลัฟเป็นสมำชิก

ใหม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวเป็นอย่ำงดี  ทั้งนี้สืบเนื่องมำจำกขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมของศำสนำอิสลำมที่อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อกัน  ครอบครัวมุสลิมส่วมใหญ่

เป็นครอบครัวขยำยหรือครอบครัวใหญ่ โดยเฉพำะในชนบท ประกอบด้วย  พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่ำ หรือ ตำ 

ยำย รวมทั้งพี่น้องของฝ่ำยสำมีหรือภรรยำ   ให้อ ำนำจผู้ชำยหรือสำมีเป็นผู้น ำครอบครัว  ให้ควำมเคำรพ
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กันตำมล ำดับอำวุโสของสมำชิกในครอบครัว   ภรรยำถึงแม้จะไม่ใช่ผู้น ำครอบครัว  แต่จะมีบทบำท

เหนือฝ่ำยชำยในกำรอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดำ  กำรใช้จ่ำยในครอบครัวตลอดจนกำรดูแลบ้ำนเรือน   

กำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมุอัลลัฟและบุคคลอ่ืนในครอบครัวและสังคม จะมำกหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับว่ำมุอัลลัฟจะสำมำรถเรียนรู้และสื่อสำรได้ดีเพียงใด  จึงขึ้นอยู่กับคู่สมรสของมุอัลลัฟที่ปฏิบัติ

ตำมบทบำทหน ้ำที่ของกำรเป็นสำมีภรรยำที่ศำสนำอิสลำมก ำหนดไว้ได้มำกน้อยเพียงใด พฤติกรรมทุก

รูปแบบของมุอัลลัฟที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อควำมหมำยจึงเป็นเร่ืองเฉพำะตัวของมุอัลลัฟในฐำนะเป็น

มุสลิมคนหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เพื่อให้ผู้รับสำรมีปฏิกริยำตอบสนอง

กลับมำ โดยคำดหวังให้เป็นไปตำมที่ผู้มุอัลลัฟต้องกำร เป็นไปตำมองค์ประกอบของกำรสื่อสำร ซึ่ง

ประกอบด้วย ผู้ส่งข่ำวสำร  สำร สื่อในช่องทำงกำรสื่อสำร ผู้รับข่ำวสำร รวมถึงควำมเข้ำใจและกำร

ตอบสนองระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำร  จำกข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น ำเสนอไว้ในบทที่ 4 - 6   วิเครำะห์ได้

ว่ำองค์ประกอบของกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์รวมไปถึงวีธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำกำรเรียนรู้

และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟนั้นอยู่บนพื้นฐำนส ำคัญในเร่ืองเหตุและผลของ

กำรสื่อสำรเพื่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์   อธิบำยได้ว่ำมุอัลลัฟต้องกำรอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ตนคิดว่ำ

สำมำรถควบคุมและสำมำรถคำดหมำยสิ่งต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้นได้ด้วย    ดังนั้นเมื่อมุอัลลัฟเผชิญกับควำม

ไม่แน่นอน ไม่แน่ใจ จะเกิดกำรแสวงหำข้อมูลข่ำวสำรจำกกันและกันเพื่อลดควำมไม่แน่นอน ควำมไม่

แน่ใจนั้น บำงคร้ังมุอัลลัฟจึงรู้สึกว่ำอยำกที่จะเรียนรู้ อยำกท ำควำมรู้จัก หรืออยำกเร่ิมต้นและพัฒนำ

ควำมสัมพันธ์กับบุคคลใดบุคลหนึ่ง และในบำงคร้ังมุอัลลัฟกลับรู้สึกอยำกยุติหรือเลิกรำควำมสัมพันธ์

ไม่อยำกสำนต่อควำมสัมพันธ์กับบุคคใดบุคคลหนึ่งนั้นอีกต่อไป  

กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟนั้นจะช่วยลดควำมไม่

แน่นอน ควำมไม่แน่ใจให้กับมุอัลลัฟในฐำนะเป็นผู้ส่งสำรโดยจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นในตัวเองและลด

ควำมเสี่ยงในกำรตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ เพรำะในขณะที่มุอัลลัฟสื่อสำรอยู่กับบุคคลอ่ืนจะท ำ

ให้มุอัลลัฟได้รับรู้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองที่มุอัลลัฟต้องตัดสินใจมำกขึ้น ควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้

และกำรสื่อสำรก็จะเกิดขึ้น เช่น กำรที่มุอัลลัฟเปิดเผยตัวตนว่ำตนเองเป็นมุสลิม โดยที่ไม่รู้ข้อมูล

เกี่ยวกับผู้ที่มุอัลลัฟก ำลังสื่อสำรด้วยเลย ก็จะเกิดควำมไม่มั่นใจว่ำจะเป็นสิ่งที่เหมำะสมหรือสมควร

หรือไม่ แต่ถ้ำมุอัลลัฟมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สนทนำสื่อสำรอยู่ด้วย เช่น นิสัยใจคอ พื้นฐำนทำงบ้ำน 

กำรศึกษำ อำชีพกำรงำน มำกเท่ำใดมุอัลลัฟก็ยิ่งมีควำมมั่นใจในกำรตัดสินใจเปิดเผยอัตลักษณ์ควำม

เป็นมุสลิมของตนเองมำกขึ้น  กำรที่มุอัลลัฟจะลดควำมไม่แน่นอน ควำมไม่แน่ใจ จึงเกี่ยวข้องกับส่วน

ที่เรียกว่ำ กำรตระหนักในตนเองหรือกำรรู้จักตัวเอง และ กำรมีควำมรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืน ซึ่งมีควำมสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุอัลลัฟกับผู้อ่ืน และเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงสู่อัตลักษณ์

ควำมเป็มมุสลิมของมุอัลลัฟ ดังต่อไปนี้  

          7.2.1 กำรตระหนักในตนเอง   

มุอัลลัฟทั้งที่อำศัยอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทแต่ละคนจะมีกำรตระหนักในตนเอง 

ซึ่งเป็นลักษณะกำรสื่อสำรภำยในบุคคลที่แตกต่ำงกันออกไปตำมลักษณะของมุอัลลัฟแต่ละคน และยัง

แตกต่ำงไปตำมแต่ละสถำนกำรณ์อีกด้วย มุอัลลัฟแต่ละคนมีกำรตระหนักในตนเอง  2 ลักษณะ คือ กำร

ตระหนักรู้ที่ให้ควำมส ำคัญกับตนเองมำกกว่ำสิ่งอ่ืน ๆ และกำรตระหนักรู้ที่ให้ควำมส ำคัญกับสิ่งรอบ

ข้ำงมำกกว่ำตนเอง  ตัวอย่ำงเช่น มุอัลลัฟที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรแต่งกำยแบบมุสลิมแสดงให้เห็นว่ำจิต

ใต้ส ำนึกของมุอัลลัฟจะบอกว่ำผู้อ่ืนก ำลังจ้องมองมำที่ตนเอง สภำพกำรณ์ดังกล่ำวมุอัลลัฟจะรู้สึกให้

ควำมส ำคัญกับควำมเป็นตัวตนของตนเองหรือมีกำรตระหนักรู้ที่ให้ควำมส ำคัญกับตนเอง  กำรที่

มุอัลลัฟให้ควำมส ำคัญกับตนเองมำกกว่ำสิ่งอ่ืนเป็นเร่ืองปกติของคนแต่ละคนแตกต่ำงกันไปตำม

สถำนกำรณ์  มุอัลลัฟบำงคนก็ให้ควำมส ำคัญกับควำมเป็นตัวตนของตนเองมำกและบำงคนก็แทบไม่

ใส่ใจกับเร่ืองนี้  มุอัลลัฟที่ให้ควำมส ำคัญกับตนเองในฐำนะที่เป็นมุสลิมสูงจะมีควำมระมัดระวัง

เกี่ยวกับกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมอยู่ เสมอ แต่ส ำหรับมุอัลลัฟที่ให้

ควำมส ำคัญกับสิ่งรอบข้ำงมำกกว่ำตนเองจะไม่มีควำมระมัดระวังเกี่ยวกับกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำร 

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเอง     

กำรตระหนักในตนเองของมุอัลลัฟเป็นควำมคิด ควำมรู้สึกและเจตคติที่มุอัลลัฟมีต่อตนเอง 

ซึ่งเกิดจำกกำรที่มุอัลลัฟได้รับรู้เกี่ยวกับตนเองด้ำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนสติปัญญำ ควำมคิด และ ทักษะ

ต่ำงๆเกี่ยวกับกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมหลังจำกที่มุอัลลัฟเข้ำรับศำสนำอิสลำม กำรที่

มุอัลลัฟตระหนักในคุณค่ำแห่งตน เป็นพื้นฐำนที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟ  จำกข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จำกมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่ำงทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบท พบว่ำ หลังจำกที่มุอัลลัฟแต่งงำนกับชำวมุสลิมแล้ว มุอัลลัฟมีกำรตระหนักในตนเอง แตกต่าง

กัน คือ มุอัลลัฟบำงคนให้ควำมส ำคัญกับกำรตระหนักถึงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมมำกขึ้น แต่มุอัลลัฟ

บำงคนกลับไม่สนใจเท่ำที่ควรเพรำะคิดว่ำตนเองมีอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมแล้วหลังจำกกกล่ำวค ำ

ปฏิญำณตนเข้ำรับศำสนำอิสลำม 
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ในกำรศึกษำคร้ังนี้ผู้วิจัยพบข้อสังเกตจำกกำรตระหนักในตนเองถึงควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟบำงคน ว่ำกำรที่มุอัลลัฟมีควำมตระหนักในตนเองถึงควำมเป็นมุสลิมจะท ำให้มุอัลลัฟรู้จัก

ควำมเป็นมุสลิมของตนเอง ช่วยให้มุอัลลัฟเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมด้วยควำมสมัครใจ โดย

สำมำรถดึงศักยภำพของตนเองมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี ช่วยให้มุอัลลัฟมี

บุคลิกภำพควำมเป็นมุสลิมที่ดีได้ ช่วยสร้ำงควำมเป็นมิตรและผูกไมตรีจิต ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์  กำรตระหนัก

ในตนเองของมุอัลลัฟจึงเป็นกำรตระหนักในคุณค่ำแห่งตน เป็นผลโดยตรงมำจำกกำรที่มุอัลลัฟทุกคน

ไม่ว่ำจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตำมเกิดควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองในกำรที่เข้ำรับศำสนำ

อิสลำม เมื่อมุอัลลัฟมองศำสนำอิสลำมและชำวมุสลิมในแง่ดีจะพบว่าทุกแง่มุมสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาไปสู่การเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้ ถึงแม้มุอัลลัฟเลือกเกิดไม่ได้ แต่สำมำรถเลือกจะมี

ควำมรู้สึกที่ดีๆ ต่อกำรเปลี่ยนแปลงตนเองจำกกำรเปลี่ยนกำรนับถือศำสนำได้ 

กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟที่เน้นแต่เร่ืองนอกตัวเช่น  

เร่ืองทำงกำยภำพเร่ืองอำหำรต้องห้ำมส ำหรับมุสลิม กำรทักทำย กำรแต่งกำย โดยขำดควำมเข้ำใจใน

ระดับจิตใจและจิตวิญญำณนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ ไม่สำมำรถน ำมุอัลลัฟเป็นไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงเป็นมุสลิม

ที่ดีได้เนื่องจำกสภำพสังคมทุกวันนี้บุคคลมีควำมเป็นอัตตำมำกขึ้น เน้นกำรเปรียบเทียบกำรตัดสิน

ถูกผิด ไม่ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ตำยตัว อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้  กำรเปลี่ยนแปลงสู่อัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงต้องเกิดขึ้นในระดับจิตวิญญำณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับควำมพร้อมที่จะเรียนรู้

และสื่อสำรด้วยตนเองซ้ ำแล้วซ้ ำเล่ำ ในกำรเข้ำใจคุณค่ำของควำมเป็นมุสลิมตำมหลักกำรของศำสนำ 

อิสลำม โดยเฉพำะในตนเอง รู้จักตัวตน และวิธีละวำงตัวตนออกจำกอัตลักษณ์เดิมของตนเองให้มี

ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องประสำนกับอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองซึ่งเกิดขึ้นใหม่  ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่แล้วเป็นเร่ืองของควำมไม่รู้มำกกว่ำควำมรู้  

กำรตระหนักในตนเองจึงเป็นกำรสื่อสำรภำยในบุคคลของมุอัลลัฟ เป็นกำรเรียนรู้จำกควำม

ไม่แน่นอน ควำมไม่แน่ใจผ่ำนช่วงเวลำ สถำนกำรณ์หรือกิจกรรมต่ำงๆ   พฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองอย่ำงเป็นอิสระ  เมื่อมุอัลลัฟแต่

ละคนได้ค้นพบควำมเป็นจริงตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมและสำมำรถขจัดควำมไม่แน่นอนควำม

ไม่แน่ใจในหลักกำรศำสนำอิสลำมตำมที่ตนรับรู้มำได้  จึงจะยอมละวำงควำมคิด ควำมเชื่อเดิมที่ตำยตัว 

จนเกิดปรำกฏกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง  ถึงแม้ว่ำมุอัลลัฟจะตกอยู่ในสภำวะที่ก ำลังเผชิญปัญหำ แต่

เนื่องจำกสำมำรถก้ำวข้ำมตัวตนหรือควำมเชื่อเดิมที่ขัดกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม  จะท ำให้
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มุอัลลัฟเกิดควำมกล้ำที่จะแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองออกมำ  เพรำะกำรเข้ำถึงควำมจริง

ตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมไม่สำมำรถคิดๆ เอำ แต่ต้องผ่ำนกำรพิสูจน์ด้วยตนเอง และมุอัลลัฟทุก

คนมีเวลำเป็นของตนเอง ผ่ำนควำมเชื่อมั่น ไว้วำงใจของคนรอบข้ำงและสังคมโดยรวม   

เมื่อมุอัลลัฟยอมรับและตระหนักในตนเองได้ว่ำมีสิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวกับหลักกำรของศำสนำ

อิสลำมเกือบจะทั้งหมด และทุกอย่ำงพร้อมจะปรับเปลี่ยน จะท ำให้มุอัลลัฟมีอัตตำลดลง ไม่ยึดติด

ในอัตลักษณ์ตำมควำมเชื่อถือเดิมที่มีอยู่ตำยตัว จะท ำให้มุอัลลัฟเกิดกำรเรียนรู้มำกขึ้น จึงเป็นที่มำของ

กำรเปลี่ยนแปลงสู่อัตลักษณ์ควำมเป็มมุสลิมของมุอัลลัฟ ที่เน้นกำรเปลี่ยนแปลงสู่ควำมเข้ำใจใหม่ ใน

ระดับจิตใจ และจิตวิญญำณ เป็นกำรสื่อสำรภำยในบุคคลของมุอัลลัฟเอง ช่วยให้มุอัลลัฟหยั่งรู้ถึงควำม

เป็นจริงตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม และพร้อมที่จะพำตนเองออกจำกควำมคิดหรือควำมเชื่อเดิมๆ 

สู่กำรหยั่งรู้ในระดับควำมรู้สึกตัว  เรียกได้ว่ำเป็นกำรสื่อสำรภำยในบุคคล ที่มุอัลลัฟเกิดควำมรู้ควำม

เข้ำใจและ สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่ำงทันท่วงที  กำรสื่อสำรภำยในบุคคลของ

มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเป็นกำรสื่อสำรกับตนเอง  กำรคิด กำรตริตรองหำ

เหตุผล กำรวิเครำะห์ กำรทบทวนเร่ืองที่อ่ำน ที่พูด เร่ืองที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนั้นมุอัลลัฟเป็นผู้

สื่อสำรเพียงคนเดียวท ำหน้ำที่เป็นทั้งผู้ส่งสำรและผู้รับสำรโดยอำศัยจิตส ำนึกและสติสัมปชัญญะ 

กำรสื่อสำรโดยอำศัยจิตส ำนึกของมุอัลลัฟเป็นสิ่งส ำคัญที่มุอัลลัฟจะต้องเร่ิมสร้ำงที่ตัวเอง

ก่อน ถ้ำหำกมุอัลลัฟมีจิตส ำนึกของควำมเป็นมุสลิมตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมคือกำรปฏิบัติตำม

สิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ใช้ และพึงละเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ห้ำม โดยมีแบบอย่ำงจำกท่ำนศำสดำ (นบี)    

มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นแบบฉบับในกำรด ำชีวิตในฐำนะของบ่ำวผู้ศรัทธำ  ในระยะแรกหลังจำกกำรกล่ำว

รับกำรปฏิญำณตนเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟแล้ว  มุอัลลัฟบำงคนยังคงสับสนและไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่

มั่นใจในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง มุอัลลัฟเกิดค ำถำมต่ำงๆมำกมำยกับตัวเองโดยเฉพำะมุอัลลัฟที่มีเหตุให้ต้อง

เปลี่ยนศำสนำ  เช่นกรณี ของมูนำ และ อำมีนะห์ ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยตรงกันว่ำ ยังไม่รู้ตนเองเลยว่ำเกิด

ควำมรู้สึกเป็นมุสลิมหรือยัง เพรำะจิตส ำนึกลึกๆ ยังรู้สึกว่ำตนเองยังไม่เกิดควำมศรัทธำในศำสนำ

อิสลำมถึงแม้จะกล่ำวค ำปฏิญำณเข้ำรับศำสนำอิสลำมแล้วก็ตำมเช่น ที่ อำมีนะห์ ให้ข้อมูลว่ำ “ไม่เคย

คิดมาก่อนว่าจะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม”  แต่ส ำหรับมุอัลลัฟบำงคนที่เกิดจิตส ำนึกบอกกับ

ตนเองว่ำตนเองคือมุสลิมให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ จิตส ำนึกของตนเองในขณะนี้คือตนเองนับถือศำสนำ

อิสลำมแล้ว แต่จิตส ำนึกของควำมเป็นคนไทยยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับที่ชำวไทยมุสลิมมีจิตส ำนึก

ในควำมเป็นคนไทย เช่นกรณี ของ ฮำบีบะห์ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ   “เราเป็นมุสลิมแล้ว เราคือมุสลิม  
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วันข้างหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรไม่ทราบ แต่ ณ ตอนนี้ เรามีพระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ(ซบ.)  เวลาจะ

ท าอะไรเราต้องนึกถึงอัลลอฮฺเสมอ แต่เรายังคงเป็นคนไทยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง” 

 

ผู้วิจัย พบข้อสังเกตอย่ำงหนึ่งในกำรสื่อสำรภำยในบุคคลของมุอัลลัฟคือ กำรที่มุอัลลัฟ

ได้รับกำรเรียนรู้หลักกำรของศำสนำอิสลำมที่สอนให้ระลึกตนเองอยู่เสมอว่ำทุกสิ่งที่มุอัลลัฟท ำ 

มุอัลลัฟคิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำในที่ลับหรือที่แจ้งก็ตำม อัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงรู้ ทรงเห็นอยู่ตลอดเวลำ 

ดังที่ ตอฮำ ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ  “ศาสนาอิสลามสอนว่าให้ท าความดีเพื่ออัลลอฮฺ  เสมือนว่าเรา

เห็นอัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าในความจริงเราจะไม่เห็นอัลลอฮฺ แต่อัลลอฮฺจะเห็นเราเสมอทุกที่ทุกเวลา” 

ส ำหรับกำรสื่อสำรโดยอำศัยสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งหนึ่งที่มำก ำหนดพฤติกรรมของมุอัลลัฟ

เพื่อรู้ตัวเองอยู่เสมอว่ำตนเองเป็นมุสลิม ข้อมูลที่รับจำกมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่

เป็นกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กำรสื่อสำรอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟ  คือ ตอบค ำถำมตนเองให้ได้ว่ำ 

“ตนเองเป็นใคร แตกต่ำงจำกคนอ่ืนตรงอย่ำงไร  เรำอยู่ที่ไหนมีใครเป็นพวกเดียวกับเรำ และในสำยตำ

คนอ่ืนเรำเป็นใคร” ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์แสดงให้เห็นว่ำควำมเชื่อพื้นฐำนที่มุอัลลัฟต้องมีคือ 

ควำมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ำเชื่อในอัลลอฮฺ(ซบ.)  อย่ำงบริสุทธิ์ใจต่อควำมเป็นเอกภำพของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

โดยอำศัยสติสัมปชัญญะของตนเองในกำรคิดพิจำรณำในหลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม  นอกจำก

ศรัทธำในพระเจ้ำองค์เดียวแล้ว มุอัลลัฟต้องศรัทธำต่อควำมเป็นศำสดำของท่ำนศำสดำ  (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) ตำมที่ได้ปฏิญำณตนยอมรับนับถือศำสนำอิสลำม  ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆขณะสื่อสำรมุอัลลัฟจึง

ต้องสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมอย่ำงรู้ตนเอง เช่นกรณี ของ ตอฮำ เมื่อกลับไปงำนศพญำติที่

ต่ำงจังหวัด ก็ช่วยในงำนศพตำมที่ช่วยได้ ตำมที่คิดว่ำไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำม  ซึ่งญำติพี่

น้องของตอฮำเองก็ ตอฮำมองว่ำ กำรไปเยี่ยมเยียนกัน กำรให้ก ำลังใจกัน เป็นสิ่งที่ดีไม่ขัดต่อหลักกำร

ของศำสนำไม่ว่ำศำสนำไหนก็ตำม  ตอฮำให้ข้อมูลเพิ่มเติม กับผู้วิจัยว่ำ “ขอให้เรามีความบริสุทธิ์ใจ

และศรัทธาเชื่อมั่น เพราะอัลลอฮฺ รู้ อัลลอฮฺ เห็นทุกสิ่งที่เราท า ผมเลี่ยงที่จะใส่ชุดด าไปงานศพด้วยการ

ใส่เสื้อผ้าที่ดูสุภาพ”  

 

กำรที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใดๆ ก็ตำมดังที่กล่ำวไว้

แล้วนั้น ผู้วิจัยพบข้อสังเกตว่ำมุอัลลัฟต้องเรียนรู้ด้วยควำมตั้งใจเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่แท้จริง และ

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมโดยอำศัยจิตส ำนึกและสติสัมปชัญญะในควำมเป็นมุสลิมของตนเอง  

พฤติกรรมกำรสื่อสำรภำยในบุคคลของมุอัลลัฟแสดงให้เห็นถึงกำรมีจิตส ำนึกและควำมสติของควำม

DPU



276 

เป็นมุสลิม  ในกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ มุอัลลัฟบำงคนยังคงปฏิบัติตนตำมปกติ สิ่งไหนที่มุอัลลัฟเห็นว่ำ

ขัดต่อหลักกำรศำสนำอิสลำม มุอัลลัฟก็จะไม่ปฏิบัติ และถ้ำคู่สื่อสำรไม่รู้ว่ำมุอัลลัฟเป็นมุสลิมและ

จ ำเป็นต้องแจ้งให้ผู้นั้นรู้ว่ำตนเป็นมุสลิม มุอัลลัฟจึงสื่อสำรกับตนเองก่อนเพื่อกำรตัดสินใจสื่อสำร   

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมออกมำ  มุอัลลัฟแต่ละคนมีจิตส ำนึกในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหลักกำรศรัทธำและ

กำรปฏิบัติตำมค ำสอนของศำสนำอิสลำมแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์และควำมรู้เกี่ยวกับ

ศำสนำอิสลำมที่ตนเองมี  

         7.2.2 กำรมีควำมรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืน  

ควำมรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน  เป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลของมุอัลลัฟ 

ทั้งในส่วนที่เป็นกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับตนเองแล้ว ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับผู้อ่ืน เพื่อ

ลดควำมไม่แน่ใจว่ำเป็นตัวแปรส ำคัญที่สุดในกำรที่บุคคลพยำยำมพัฒนำควำมสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น

ระหว่ำงกัน เมื่อมุอัลลัฟเผชิญหน้ำกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมำก่อน มุอัลลัฟจะพบกับควำมรู้สึกล ำบำก 

ยุ่งยำกใจอันเนื่องจำกควำมรู้สึกไม่แน่ใจ ควำมไม่รู้จักกันท ำให้มุอัลลัฟไม่สำมำรถคำดเดำพฤติกรรม

ของบุคคลในสถำนกำรณ์นั้นๆ ได้ จึงท ำให้มุอัลลัฟเกิดกำรแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับผู้อ่ืนให้มำกขึ้นๆ 

เกิดควำมพยำยำมที่จะลดควำมไม่แน่ใจต่ำงๆ ซึ่งเป็นมิติแรกของกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โดย

ขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่ละสถำนกำรณ์  ว่ำมีกำรให้ควำมส ำคัญอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองมำก

น้อยเพียงใด และอย่ำงไร มุอัลลัฟที่ให้ควำมส ำคัญกับอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมสูงจะให้ควำมส ำคัญ

กับสิ่งที่เรียกว่ำอวัจนภำษำที่ปรำกฏ และมักพูดคุยเกี่ยวกับภูมิหลังของทั้งสองฝ่ำยในบทสนทนำเมื่อ

พบกันคร้ังแรก เช่นภูมิหลัง ถิ่นที่พักอำศัย หรือสอบถำมเกี่ยวกับผู้คนที่ทั้งสองฝ่ำยรู้จัก  หรือกำรถำม

ค ำถำมที่น ำมำพูดคุยซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็นในเร่ือง

ต่ำง ๆ ทั่วไป เป็นกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับคู่สื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมรู้สึกถึงควำมเป็นเรำ ควำมเป็นพวก

เดียวกัน เป็นกำรลดควำมไม่แน่ใจ    

กำรหำควำมรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืนของมุอัลลัฟนอกจำกจะเป็นเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับตนเอง 

ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับผู้อ่ืนให้กับตนเองด้วย  กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลของมุอัลลัฟ

จึงเป็นกำรเปิดเผยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีรำกฐำนของควำมไว้วำงใจ

กัน และมีควำมปรำรถนำดีต่อกัน มุอัลลัฟจึงมีพฤติกรรมแสดงบทบำทไปตำมที่ตนเองคำดหวังเพื่อให้

ผู้อ่ืนสะท้อนภำพอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเอง  มีบำงคร้ังที่คู่สื่อสำรอำจจะไม่เข้ำใจหรือไม่

ทรำบว่ำมุอัลลัฟเป็นมุสลิมเนื่องจำกมุอัลลัฟคนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืนรู้ถ้ำไม่
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จ ำเป็นจึงแสดงอัตลักษณ์เดิมของตนอยู่ตำมที่เคยปฏิบัติ  เช่นกรณีมุอัลลัฟชำยที่แต่งกำยปกติแบบสำกล

ทั่วไป ถ้ำไม่เปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืนทรำบและผู้ที่มุอัลลัฟสื่อสำรด้วยนั้นไม่ทรำบมำก่อนว่ำมุอัลลัฟเป็น

มุสลิมคนหนึ่ง  เมื่อไม่มีสถำกำรณ์ที่มุอัลลัฟต้องแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมออกมำมุอัลลัฟก็จะไม่

เปิดเผยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมให้เห็น ข้อสังเกตที่ส ำคัญประกำรหนึ่งคือ มุอัลลัฟสำมำรถแสดง

บทบำทตรงกับสภำพควำมเป็นจริงของตนเอง ทั้งบทบำทสมำชิกในครอบครัวและบทบำทสมำชิกใน

ชุมชน  

ดังนั้นกำรตระหนักในตนเอง และ กำรมีควำมรู้เกี่ยวกับผู้อ่ืนของมุอัลลัฟ จึงเป็นปัจจัยที่

ช่วยให้มุอัลลัฟเปลี่ยนแปลงจำกอัตลักษณ์เดิมสู่อัตลักษณ์ควำมเป็มมุสลิม เกิดขึ้นจำกควำมพร้อมด้วย

เหตุ ด้วยปัจจัยของแต่ละคน ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงไป จำกกำรเปลี่ยนไปที่ไม่สำมำรถบอกคุณลักษณะ

ของกำรเปลี่ยนแปลง ว่ำเปลี่ยนไปอย่ำงไร  กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีมุมมองว่ำไม่สำมำรถเรียนรู้หรือ

อธิบำยอย่ำงชัดเจนจำกทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งได้ แต่ต้องผ่ำนกำรพิสูจน์และใคร่ครวญด้วยตนเองของ

มุอัลลัฟแต่ละคน ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นชำยหรือหญิง จะมีกำรเข้ำถึงควำมจริงตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม

ของแต่ละคนแตกต่ำงกัน  กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึง

ประกอบด้วยวิธีที่หลำกหลำย ผ่ำนสื่อสัญลักษณ์ต่ำงๆที่มีอยู่  เป็นเพียงสิ่งเอ้ือให้เกิดพื้นที่แสดงออก

ซึ่งอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองจำกบทบำทที่ถูกสร้ำงด้วยตัวมุอัลลัฟเอง และจำกบทบำทที่ถูก

สร้ำงโดยสังคมที่มุอัลลัฟเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย  

  

7.3 การสร้างบทบาทเพื่อแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ตำมกรอบแนวคิดของ Stryker ในกำรอธิบำยกำรปฏิสังสรรค์ทำงสังคมโดยพิจำรณำมโน

ทัศน์ กำรกระท ำบทบำท (role perfomance) ในฐำนะที่เป็นผลผลิตร่วมกันระหว่ำงอิทธิพลของสังคม

และอัตตะ โดยเป็นกำรผสมผสำนแนวคิดที่ส ำคัญ เช่น กำรสร้ำงบทบำท (role making)  ควำมเด่น

ของอัตลักษณ์ตลอดจนควำมหมำยของวัตถุทำงสังคม และผลกระทบของควำมหมำยเหล่ำนั้น สำมำรถ

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรสร้ำงบทบำทเพื่อแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ พฤติกรรมที่

แสดงออกของมุอัลลัฟเป็นพฤติกรรมที่ได้รับกำรจัดตั้งโดยสังคมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่ โดยพฤติกรรมที่

มุอัลลัฟแสดงนั้นจะมีควำมหมำยในลักษณะของควำมคำดหวังเชิงพฤติกรรมที่ได้รับกำรยึดถือร่วมกัน 

และมุอัลลัฟจะเรียนรู้โดยผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ตนเองประสบ และในกระบวนกำร

ปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำวนั้นมุอัลลัฟยังได้เรียนรู้ว่ำตนเองได้รับกำรคำดหวังว่ำจะกระท ำต่อสิ่งเหล่ำนั้น
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อย่ำงไร  มุอัลลัฟมีกำรเรียนรู้และสื่อสำรร่วมกันระหว่ำงกำรปฏิสัมพันธ์ เกี่ยวกับค ำเรียกประเภทต่ำงๆ 

ร่วมถึงสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงสังคมของบุคคล โดยมุอัลลัฟจะมีกำรแสดงบทบำท

ของพฤติกรรมที่ได้รับควำมคำดหวังจำกสถำนภำพทำงครอบครัว ชุมชน และสังคม  ที่มุอัลลัฟ

ปฏิสัมพันธ์ด้วย   ในบริบทแผนพฤติกรรมที่เป็นระเบียบ ได้แก่ในบริบทของโครงสร้ำงของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม โดยกำรให้ชื่อแก่กันในลักษณะของกำรรับรู้ว่ำแต่ละคนได้เป็นเจ้ำของต ำแหน่งทำง

สังคมชุดหนึ่ง โดยโครงสร้ำงสังคมจะเป็นตัวจัดระเบียบให้เกิดแบบแผนทำงพฤติกรรมของมุอัลลัฟ 

ดังนั้นกำรเรียกชื่อกันและกันจึงเป็นคำดหวังในกำรแสดงพฤติกรรมต่อกันของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน 

กำรให้ชื่อใหม่แก่มุอัลลัฟเป็นส่วนหนึ่งของ “อัตตะ” ของบุคคล ก่อให้เกิดควำมคำดหมำยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของมุอัลลัฟ  เมื่อมุอัลลัฟเข้ำสู่กำรปฏิสัมพันธ์จะนิยำมสถำนกำรณ์โดยกำรใช้ชื่อต่ำงๆ แก่

กันกับผู้ร่วมปฏิสัมพันธ์ แก่ตนเอง และแก่ลักษณะหรือสิ่งต่ำงๆ ภำยในสถำนกำรณ์นั้นๆ ซึ่งอำจจะเป็น

สิ่งควบคุม หรือจ ำกัดขอบเขตนิยำมอัตลักษณ์ที่เป็นทำงเลือกอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นภำยในบทบำทของกำร

ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน 

ดังนั้นกำรสร้ำงบทบำทเพื่อแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจะถูก “สร้ำง” ขึ้น

มำกกว่ำเป็นกำร “เล่น” มำกน้อยเพียงใด และจะมีองค์ประกอบใดเข้ำมำสร้ำงบทบำทนั้นบ้ำง ขึ้นอยู่กับ

โครงสร้ำงของครอบครัว ชุมชน และสังคมของมุอัลลัฟเป็นตัวครอบคลุมสถำนกำรณ์ปฏิสังสรรค์

ต่ำงๆเข้ำไว้ โครงสร้ำงบำงชนิดมีลักษณะ “เปิด” ในขณะที่บำงชนิด “ปิดตำย” ส ำหรับกำรสร้ำง

บทบำทและกำรกระท ำบทบำทที่ “แปลกใหม่” จำกเดิม เป็นกำรแยกแยะควำมคิดเกี่ยวกับอัตตะ ตำมที่ 

Stryker ได้สร้ำงมโนทัศน์เร่ือง ควำมเด่นของอัตลักษณ์ (Identity Salience) กำรยึดมั่นผูกพัน 

(commitment) และเกียรติภูมิแห่งตน (Self-Esteem)  ผลจำกำรที่มุอัลลัฟมีหลำยอัตลักษณ์จึงจัดล ำดับ

ให้กับอัตลักษณ์ของตนเองในลักษณะที่ว่ำ อัตลักษณ์บำงอัตลักษณ์จะได้รับกำรเลือกใช้บ่อยกว่ำ        

อัตลักษณ์อื่นๆ ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทำงสังคม เช่น อัตลักษณ์ควำมเป็น สำมี ภรรยำ พ่อ แม่ เขย สะใภ้ 

หรืออัตลักษณ์ควำมรับผิดชอบตำมอำชีพหรือหน้ำที่กำรงำนที่ปรำกฏในสังคมของมุอัลลัฟเอง          

อัตลักษณ์เหล่ำนี้จะถูกเรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญและอัตลักษณ์หนึ่งมีแนวโน้มที่จะถูกน ำมำใช้ใน

สถำนกำรณ์หน่ึงๆมำกกว่ำอัตลักษณ์อ่ืนๆ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุอัลลัฟกับคนกลุ่มหนึ่งๆ ขึ้นกับกำร

ที่มุอัลลัฟเป็นคนประเภทหนึ่ง ในกำรยอมรับต ำแหน่งและกฏเกณฑ์ชุดๆหนึ่ง ถ้ำมุอัลลัฟให้คุณค่ำแก่

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนเองกับบุคคลบำงคน โดยที่ควำมสัมพันธ์เหล่ำนี้เป็นผลมำจำกกำรยอมรับ

ต ำแหน่งและบทบำทบำงรูปแบบ คือกำรเป็นบุคคลบำงประเภท มุอัลลัฟจะถูกยึดมั่นผูกพันในระดับ

หนึ่ง ขึ้นอยู่กับควำมส ำคัญของควำมสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ที่มีควำมส ำคัญต่อมุอัลลัฟ โดยควำมยึดมั่น
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ผูกพันมีหลำยแง่มุม ได้แก่ จ ำนวนบุคคลอ่ืนๆที่มุอัลลัฟมีควำมสัมพันธ์ผ่ำนทำงกำรเป็นเจ้ำของ

ต ำแหน่ง ควำมส ำคัญของบุคคลเหล่ำนั้นที่มีต่อมุอัลลัฟ และจ ำนวนชนิดของกิจกรรมที่เชื่อมโยง

มุอัลลัฟเข้ำกับคนอื่นๆ 

กำรเชื่อมโยงระหว่ำงมุอัลลัฟกับสังคม  เป็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงอัตลักษณ์ กับ

กำรกระท ำบทบำท จำกกระบวนกำรสวมบทบำท และกำรขัดเกลำทำงสังคม เป็นกระบวนกำรที่

มุอัลลัฟได้เรียนรู้ต ำแหน่งของตนเอง และควำมหมำยของคนอ่ืน และถูกน ำเข้ำเชื่อมโยงกับระบบแบบ

แผนกำรปฏิสังสรรค์กับบุคคลทั้งหลำยและพัฒนำเป็นอัตลักษณ์ต่ำงๆ รวมถึงอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมของตนเองขึ้นมำจำกพื้นฐำนควำมนิยมของสังคม  ดังนั้นมุอัลลัฟจึงแสวงหำวิถีทำงในอันที่จะ

ท ำให้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนได้รับกำรยอมรับและยืนยันควำมถูกต้องในบทบำทของตนเอง

จำกที่ได้รับจำกคนอ่ืน ดังน้ี 

 

บทบำทสมำชิกในครอบครัว : กำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันทั่วไปของมุอัลลัฟ

บุคคลภำยในครอบครัวโดยเฉพำะครอบครัวฝ่ำยสำมีหรือภรรยำที่เป็นมุสลิม  มุอัลลัฟจะ

ใช้กำรสื่อสำรแบบตัวต่อตัวเป็นส ำคัญในบทบำทควำมเป็นสำมี เป็นภรรยำ เป็นเขย เป็น

สะใภ้ เป็นลูกหลำน ญำติพี่น้องคนหนึ่งในครอบครัวมุสลิม โดยเฉพำะเร่ืองหลักกำรของ

ศำสนำอิสลำมหรือกำรถ่ำยทอดอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม ตำมวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต

มุสลิมของบรรพบุรุษจะถูกถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่นด้วยกำรบอกเล่ำ ด้วยกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรจำกบุคคลในครอบครัวฝ่ำยสำมีหรือภรรยำที่มุอัลลัฟคุ้นเคยและไว้วำงใจโดยเฉพำะ

จำกสำมีหรือภรรยำของตนเอง ท ำให้มุอัลลัฟเกิดพฤติกรรมกำรเรียนรู้และสื่อสำร           

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมโดยไม่รู้ตัว  มุอัลลัฟจึงต้องกำรควำมรักควำมไว้วำงใจ และกำร

ยอมรับในชีวิตควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ จำกบุคคลในครอบครัวฝ่ำยสำมีหรือภรรยำ

ของตนเองเป็นอันดับแรก แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มำโดยง่ำย กำรที่จะพัฒนำสัมพันธภำพหรือ

ปฏิสัมพันธ์ของมุอัลลัฟกับบุคคลในครอบครัวในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งของครอบครัวนั้น 

มุอัลลัฟต้องใช้ทั้งเวลำ ควำมอดทน และอุตสำหะวิริยะ และควำมจริงใจในควำมเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส ำคัญที่จะช่วยให้มุอัลลัฟมีควำมสัมพันธ์ที่ยำวนำนกับทุก

บุคคลในครอบครัว หำกมุอัลลัฟเสแสร้งหรือเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟไม่ท ำด้วยควำมจริงใจ 

ควำมสัมพันธ์หรือสิ่งที่มุอัลลัฟต้องกำรจะไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้เลย ครอบครัวของฝ่ำยสำมี

หรือภรรยำของมุอัลลัฟจึงเป็นล ำดับแรกที่ท ำหน้ำที่ในกำรขัดเกลำมุอัลลัฟให้รู้ว่ำสิ่งใดควร
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และสิ่งใดไม่ควร สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ครอบครัวจึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภำพ อำรมณ์ ทัศนคติ 

พฤติกรรม และบทบำทสมำชิกในครอบครัวของมุอัลลัฟเป็นอย่ำงยิ่ง ท ำให้มุอัลลัฟเรียนรู้

และสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองเกี่ยวกับบรรทัดฐำนของครอบครัวตนเอง  

บทบำทสมำชิกในชุมชน : กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลของมุอัลลัฟในบทบำท

สมำชิกคนหนึ่งของชุมชนช่วยให้มุอัลลัฟเข้ำใจตนเอง เข้ำใจผู้อ่ืน และรู้สึกว่ำตนเองมี

คุณค่ำและเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน เมื่อมุอัลลัฟเกิดควำมรู้สึกผูกพันกับชุมชน ควำมเอ้ือ

อำทรต่อกันจะเกิดขึ้นตำมไปด้วย บทบำทควำมเป็นสมำชิกในชุมชนของมุอัลลัฟแตกต่ำง

กันไปในแต่ละบุคคล  ด้วยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมอย่ำงหนึ่งของชุมชนมุสลิมที่ส่วนมำก

ปลูกบ้ำนอยู่ใกล้กัน มีมัสยิดเป็นศูนย์กลำงกิจกรรมทำงศำสนำ บุตรหลำนของมุสลิมทั้งใน

เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนิยมอำศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันกับพ่อแม่  

ยกเว้นครอบครัวที่ค่อนข้ำงมีฐำนะหรือมีฐำนะดี บุตรหลำนที่แต่งงำนแล้วอำจแยก

ครอบครัวไปอยู่ต่ำงหำกแต่ก็ยังคงอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกับครอบครัว

ของพ่อแม่ เมื่อมุอัลลัฟแต่งงำนกับคนมุสลิมจึงยังมีลักษณะของครอบครัวในชุมชนมุสลิม

ดังที่กล่ำวมำ  

 

กำรที่ลักษณะของชุมชนมุสลิม  มีควำมสัมพันธ์ของสมำชิกสนิทสนม ถ้อยทีถ้อยอำศัยด้วย

วิถีชีวิตตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม ท ำให้กำรสื่อสำรภำยในชุมชนเป็นกำรสื่อสำรที่เกิดจำกควำม

ใกล้ชิด ควำมคุ้นเคย เมื่อมีข่ำวสำรหรือมีกิจกรรมของชุมชนที่จะต้องบอกให้สมำชิกชุมชนได้ทรำบ 

มัสยิดที่ตั้งอยู่ในชุมชนจึงเป็นศูนย์กลำงในกำรกระจำยข่ำวสำร  คนในชุมชนใช้วิธีกำรสื่อสำรแบบตัว

ต่อตัวอย่ำงไม่เป็นทำงกำร เนื่องจำกสำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้อย่ำงสะดวก  ข้อมูลที่ได้จำกกำร

สัมภำษณ์และกำรสังเกต พบว่ำบทบำทสมำชิกในชุมชนของมุอัลลัฟขึ้นอยู่กับบทบำทของสำมี หรือ

ภรรยำ รวมถึงบทบำทของครอบครัวของสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟที่มีต่อชุมชน ถ้ำสำมี ภรรยำ หรือ 

ครอบครัวของสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟมีบทบำทในชุมชนก็จะช่วยให้มุอัลลัฟมีบทบำทในชุมชน

ตำมไปด้วย นอกจำกนี้บทบำทของมุอัลลัฟที่อำศัยอยู่กับครอบครัวของฝ่ำยสำมีหรือภรรยำไม่ว่ำจะเป็น

มุอัลลัฟในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตำมขึ้นอยู่กับตัวมุอัลลัฟเองด้วยที่จะแสดงบทบำทสมำชิกใน

ชุมชนอย่ำงไร และไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลำในกำรเข้ำรับอิสลำมของมุอัลลัฟ  และด้วยภำวะ เศรษฐกิจ 

มุอัลลัฟต้องประกอบอำชีพหรือท ำมำหำกินเพื่อครอบครัวของตนเองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท ำให้มุอัลลัฟ

ไม่มีบทบำทของสมำชิกในชุมชนหรือมีบทบำทน้อย 
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กำรใช้ชีวิตประจ ำวันปกติของมุอัลลัฟอำจจะแสดงหรือไม่แสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม

ออกมำให้เห็น  แต่เมื่อมีสถำนกำรณ์ที่มุอัลลัฟต้องกำรให้ผู้อ่ืนรู้ว่ำตนเองเป็นมุสลิมโดยที่ผู้นั้นไม่รู้ว่ำ

มุอัลลัฟเป็นมุสลิมมุอัลลัฟจะใช้วิธีกำรบอกให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำตนเองเป็นมุสลิม จำกกำรสังเกตของผู้วิจัย 

พบว่ำ ในช่วงเทศกำลวันตรุษของศำสนำอิสลำมไม่ว่ำจะเป็นในเขตชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตำม

ทั้งมุอัลลัฟชำยและมุอัลลัฟหญิงจะมีกำรทักทำยแบบมุสลิมระหว่ำงพี่น้องมุสลิมด้วยกันในชุมชน และ

มุอัลลัฟแต่งกำยแบบมุสลิมทั่วไปท ำให้บุคคลอ่ืนในชุมชนที่ไม่เคยรู้จักมุอัลลัฟมำก่อนรู้ได้ทันทีว่ำ

มุอัลลัฟเป็นมุสลิม จำกกำรแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมออกมำอย่ำงชัดเจนในเชิงสัญลักษณ์   เป็น

กำรเลือกแสดงอัตลักษณ์ออกมำในสถำนกำรณ์ที่เหมำะสม เป็นกำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน

ในกำรสื่อสำรกลุ่ม  

ลักษณะของกำรสื่อสำรกลุ่มของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเป็นกำร

กระท ำระหว่ำงกันทำงพฤติกรรมกำรสื่อสำรของมุอัลลัฟผ่ำนทำงสัญลักษณ์ที่สำมำรถสังเกตเห็นได้

หรือจำกกำรบอกให้ทรำบของมุอัลลัฟเอง สร้ำงควำมเข้ำใจกันระหว่ำงคู่สื่อสำร เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟ

สื่อสำรออกมำให้ผู้อ่ืนเห็นว่ำตนเองมีอัตลักษณ์ของควำมเป็นมุสลิม เนื่องจำกกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน

ทำงสัญลักษณ์ต้องมีกำรสื่อควำมคิดกัน  เป็นกำรรับรู้บทบำทตนเองของมุอัลลัฟจำกผู้อ่ืนเมื่อมุอัลลัฟ

สำมำรถรู้ว่ำผู้อ่ืนคิดอย่ำงไรกับตน มุอัลลัฟก็สำมำรถอยู่ในกลุ่มชุมชน หรือสังคมได้อย่ำงดี  ในกำร

สื่อสำรกลุ่มนั้นมุอัลลัฟสำมำรถปรับตัวได้ตลอดเวลำที่มีกำรสื่อสำรกับผู้อ่ืน มุอัลลัฟบุคคลสำมำรถ

ประเมินตนเองในสำยตำของผู้อื่นได้ด้วยท่ำทีทำงของผู้อื่นที่มีต่อพฤติกรรมกำรสื่อสำรของตนเอง กำร

สื่อสำรกลุ่มไม่ว่ำสมำชิกในกลุ่มนั้นจะรู้จักหรือไม่เคยรู้จักกับมุอัลลัฟมำก่อนก็ตำม มุอัลลัฟสำมำรถ

สื่อสำรผ่ำนสัญลักษณ์ได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรมีชื่อมุสลิม กำรแต่งกำย อำหำรกำรกิน ภำษำ กิริยำ

ท่ำทำงหรือกำรกระท ำที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ซึ่งบุคคลอ่ืนๆ สำมำรถรู้

ควำมหมำยได้โดยอำศัยกำรตีควำมในบริบทนั้นๆ  ซึ่งช่วยให้มุอัลลัฟพัฒนำอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม

ขึ้นมำจำกกำรรับรู้ของผู้อื่น  

กำรด ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟในสถำนกำรณ์ของกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมจำกกำรรับรู้ของ

ผู้อ่ืน จะมีสถำนกำรณ์ที่มำกระทบต่ออัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ และมุอัลลัฟมีแนวโน้มที่

จะเลือกน ำเสนออัตลักษณ์ของตนเอง ในอัตลักษณ์ที่เด่นสุด จำกอัตลักษณ์ที่มีอย่ำงหลำกหลำย ที่มีกำร

จัดวำงล ำดับไว้  โดยอัตลักษณ์ที่มีควำมเด่นในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ 

และกำรนิยำมสถำนกำรณ์นั้นของมุอัลลัฟ  สถำนกำรณ์จึงเป็นสิ่งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มุอัลลัฟทั้ง

ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสำมำรถเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมได้  สถำนกำรณ์ที่
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เอ้ืออ ำนวยประกอบด้วยสิ่งเร้ำต่ำงๆ ที่มำกระท ำต่อมุอัลลัฟในขณะที่มุอัลลัฟเรียนรู้ ควำมพร้อมในกำร

เรียนรู้ของมุอัลลัฟเอง รวมทั้งเจตคติของมุอัลลัฟที่มีต่อกำรเรียนรู้   

กำรที่มุอัลลัฟมีคนที่รัก คนที่เข้ำใจ คนที่ผูกพัน ซึ่งได้ แก่ครอบครัว  ญำติพี่น้อง  เพื่อนฝูง 

ชุมชน สังคมที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโยงใยให้กำรส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ในกำรเรียนรู้     

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมนั้น กล่ำวได้ว่ำบุคคลเหล่ำนั้นเป็นสิ่งเร้ำส ำคัญที่จะช่วยให้มุอัลลัฟประสบ

ผลส ำเร็จในกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี  พลังควำมรักชอบพอ ควำมเข้ำใจ  ที่มุอัลลัฟได้รับเป็นสิ่งเร้ำที่

น ำไปสู่ควำมไว้วำงใจ กำรให้อภัย  และกำรช่ วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน  ท ำให้มุอัลลัฟเรียนรู้           

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมได้โดยง่ำย  เมื่อมุอัลลัฟเกิดควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ มุอัลลัฟก็จะเรียนรู้ได้ดี 

ซึ่งมุอัลลัฟแต่ละคนอำจจะมีควำมพร้อมต่อกำรเรียนรู้แตกต่ำงกัน  

จำกข้อมูลที่ได้ พบว่ำมุอัลลัฟทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท มีสถำนกำรณ์ที่เอ้ืออ ำนวยต่อ

ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมแตกต่ำงกัน โดยที่มุอัลลัฟบำงคนพร้อมที่จะเรียนรู้

ทันทีที่ตนเองตัดสินใจคบหำกับคนมุสลิมและต้องกำรที่จะแต่งงำนด้วย แต่ส ำหรับมุอัลลัฟบำงคนต้อง

ใช้เวลำในกำรทบทวนตนเองถึงควำมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองโดยกำรคบหำกับมุสลิมในฐำนะ

ควำมเป็นเพื่อนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนตนเองเกิดควำมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ควำม

เป็นมุสลิม ควำมพร้อมจึงต้องอำศัยสิ่งที่เรียกว่ำเจตคติ ซึ่งเป็นควำมรู้สึกโน้มเอียงทำงจิตใจของมุอัลลัฟ

ต่อกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม  

 

7.4 การเปิดเผยอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ข้อมูลจำกที่กล่ำวไว้ในบทที่ 4 - 6 เห็นได้ว่ำกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟนั้นมุอัลลัฟมีเป้ำหมำยเพื่อกำรปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ปรับเปลี่ยนควำมเชื่อถือ ทัศนคติ 

ปรับเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิด และปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพ เพื่อให้ตนเองเกิดอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม 

โดยมี เงื่อนไขที่จะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ประกอบด้วย ควำมตระหนักในตนเอง  ควำมเชื่อถือ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเดิม รวมถึงสถำนกำรณ์ที่เอ้ืออ ำนวย ต่อกำรเรียนรู้ของมุอัลลัฟเอง 

ด้วยวิธีกำรต่ำงๆได้แก่ กำรเรียนรู้ด้วยกำรสังเกต กำรสอบถำม กำรบอกเล่ำ จำกครูสอนศำสนำหรือจำก

สถำบันสอนสำสนำ จำกกำรอ่ำนหนังสือและสื่ออ่ืน  ผลจำกกำรเรียนรู้ที่มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทต้องกำรคือ ตนเองเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรของศำสนำอิสลำม ได้รับกำร

ยอมรับจำกบุคคลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมองว่ำตนเองเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นสมำชิกคนหนึ่งในครอบครัว 
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ชุมชนหรือสังคมมุสลิมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่  กำรเปิดเผยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ เพื่อให้

ตนเองเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ได้รับกำรยอมรับ  และ เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง อธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 

         7.4.1  เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

มุอัลลัฟทุกคนที่ผู้วิจัยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลในงำนวิจัยนี้ทุกคนนับถือ

ศำสนำพุทธมำก่อน มีมุอัลลัฟชำยบำงคนเคยบวชเรียนเป็นพระมีควำมเข้ำใจและศรัทธำในพุทธศำสนำ  

มุอัลลัฟแต่ละคนมีควำมเคร่งครัดในศำสนำเดิมแตกต่ำงกันตำมควำมเชื่อถือศรัทธำของครอบครัวเดิม

ของตนเอง  และแต่ละคนมีควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ

ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ของแต่ละคน มุอัลลัฟบำงคนรู้จักมุสลิมอย่ำงผิวเผินเพียงทรำบว่ำคนมุสลิมไม่

ไหว้พระ ไม่ทำนเนื้อหมู ไม่เลี้ยงสุนัข แต่ส ำหรับมุอัลลัฟบำงคนรู้จักศำสนำอิสลำมมำกกว่ำนั้น 

เน่ืองจำกตนเองอยู่ในชุมชนของมุสลิม มีเพื่อนเป็นมุสลิม หรือมุอัลลัฟบำงคนมีญำติพี่น้องของตนเอง

ไปแต่งงำนกับคนมุสลิม ถึงแม้ว่ำมุอัลลัฟแต่ละคนจะมีควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมแตกต่ำงกัน  เมื่อ

ตนเองต้องเข้ำรับศำสนำอิสลำมเพื่อแต่งงำนกับคนมุสลิมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ

หลักกำรของศำสนำอิสลำมและกำรด ำเนินชีวิตในฐำนะมุสลิมคนหนึ่ง เปิดเผยควำมเป็นมุสลิมของ

ตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ตนเองเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรของศำสนำอิสลำมอย่ำง

ถูกต้อง 

ข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟทั้งสองกลุ่ม พบว่ำ แตกต่างกัน มุอัลลัฟที่มีควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำ

อิสลำมมำก่อนเนื่องจำกตนเองมีประสบกำรณ์จำกบุคคลใกล้ชิดที่เป็นมุสลิม จะเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีกว่ำ

มุอัลลัฟที่รู้จักศำสนำอิสลำมอย่ำงผิวเผินและมุอัลลัฟที่เรียนรู้ศำสนำอิสลำมเพื่อกำรแต่งงำนมีควำม

พร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจได้ดีกว่ำ มุอัลลัฟที่มีเหตุให้ตนเองต้องเข้ำรับ

ศำสนำอิสลำมเนื่องจำกตนเองมีสัมพันธ์กับคนมุสลิมอย่ำงผิดหลักกำรของศำสนำอิสลำม แต่จำกข้อมูล

ที่ผู้วิจัยได้จำกกำรสัมภำษณ์มุอัลลัฟและคนในครอบครัวมุสลิมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่ด้วยไม่สำมำรถสรุป

ได้ว่ำมุอัลลัฟที่อำศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองหรือในเขตชุมชนชนบทกลุ่มไหนจะเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

จำกกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมได้ดีกว่ำ ขึ้นอยู่กับพลังควำมศรัทธำที่ มุอัลลัฟมีต่อศำสนำ

อิสลำม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลที่จะมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำม

เป็นมุสลิมแตกต่ำงกัน 
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        7.4.2  ได้รับกำรยอมรับ 

หลังจำกมุอัลลัฟเกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำกขึ้น ท ำให้มุอัลลัฟ

เกิดควำมมั่นใจในควำมเป็นมุสลิมของตนเองมำกขึ้น กำรได้รับกำรยอมรับจึงเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟทั้งในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทต้องกำร ไม่แตกต่างกัน  ในฐำนะที่ เป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ อ่ืน

มองเห็นอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  เป็นควำมรู้สึกที่บุคคลอ่ืนมีต่อมุอัลลัฟ ดังเช่นที่           

มุฮัมมัดอิมรอน ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ 

 

“หลังจากที่แต่งงานและเข้ามาอยู่ในครอบครัวของภรรยาแล้วรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ และ

การปฏิบัติต่อตนเองเหมือนตนเองเป็นมุสลิมคนหนึ่ง จากการที่คนในครอบครัวเรียกชื่อมุสลิมของ

ตนเอง” (มุฮัมมัดอิมรอน, 2552) 

 

กำรได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลอ่ืนว่ำมุอัลลัฟมีควำมเป็นมุสลิมจะเกิดขึ้นเมื่อมุอัลลัฟมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่รู้จักกับมุอัลลัฟและเห็นพฤติกรรมที่มุอัลลัฟแสดงออกซึ่งบ่งบอกว่ำตนเองเป็น

มุสลิม กำรที่มุอัลลัฟจะได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจึงขึ้นอยู่กับผล

ของกำรเรียนรู้หลักกำรศำสนำอิสลำมด้วยควำมรู้ ควำมเข้ำใจและแสดงออกมำเป็นพฤติกรรม  กำรที่

มุอัลลัฟจะได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลในครอบครัวของฝ่ำยสำมีหรือภรรยำ เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟต้องใช้

เวลำ ต้องเรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตของครอบครัวใหม่ มุอัลลัฟต้องไม่ปิดกั้นตัวเองจำกกำรเรียนรู้ในสิ่ง

ใหม่ๆที่ตนเองไม่เคยเรียนรู้มำก่อน เมื่อมุอัลลัฟได้รับกำรยอมรับ จะท ำให้มุอัลลัฟเกิดควำมรู้สึกว่ำเป็น

เองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ของชุมชนและสังคมมุสลิมที่ตนเองอำศัยอยู่ กำรได้รับกำรยอมรับ

หรือไม่จำกครอบครัว ชุมชน หรือสังคมของมุอัลลัฟ จึงเกิดจำกกำรที่มุอัลลัฟต้องเปิดเผยตนเองกับ

บุคคลอ่ืน 

         7.4.3  เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง 

เมื่อมุอัลลัฟเกิดควำมรู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน รวมถึงสังคมแล้ว 

กำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจำกบุคคลอ่ืนก็จะด ำเนินไปโดยง่ำย จำกข้อมูลกำร

สัมภำษณ์มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ มุอัลลัฟที่ใช้ระยะเวลำในกำรเรียนรู้ซึ่ง

กันและกันกับมุสลิมหรือกับครอบครัวของมุสลิมที่ตนเองตัดสินใจจะแต่งงำน ด้วยกำรมีปฏิสัมพันธ์

กับบุคคลในครอบครัว ในชุมชน ของฝ่ำยสำมีหรือภรรยำอย่ำงสม่ ำเสมอ จนเกิดควำมคุ้นเคยกันจน

ตนเองมั่นใจว่ำสำมำรถเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิมๆ ของตนเองมำใช้ชีวิตในฐำนะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งได้จะ
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เกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมุสลิมได้โดยง่ำย แต่ส ำหรับมุอัลลัฟที่มีปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลในครอบครัวฝ่ำยสำมีหรือภรรยำน้อย ไม่สม่ ำเสมอ จะเกิดควำมรู้เป็นส่วนหนึ่งของสมำชิกใน

ครอบครัวหรือชุมชนมุสลิมได้ช้ำ โดยเฉพำะมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองที่หลังจำกแต่งงำนแล้วแยก

ครอบครัวไปอำศัยอยู่ต่ำงหำกและไม่ได้อำศัยในชุมชนมุสลิม เช่น กรณีของ ฮำบีบะฮ์  ที่ให้ข้อมูลกับ

ผู้วิจัยว่ำ    

“หลังจากที่แต่งงานและมาซื้อบ้านจัดสรรอยู่ต่างหาก รู้สึกว่าการที่ตนเองแยกมาอยู่

ต่างหากด้วยเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้ตนเองรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสามี 

เพราะต้องแยกครอบครัวตนเองออกมา” (ฮำบีบะฮ,์ 2552)   

 

แต่จำกกำรสังเกตของผู้วิจัยถึงพฤติกรรมในขณะสัมภำษณ์ พูดคุย รวมถึง กำรแต่งกำยของ 

ฮำบีบะฮ์ พบว่ำ ถึงแม้ฮำบีบะห์จะรูสึกว่ำตนเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว แต่ฮำบีบะฮ์ แสดงถึง

กำรมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของผู้หญิงมุสลิม ของสมำชิกคนหน่ึงในสังคมมุสลิม 

จำกข้อมูลข้ำงต้นทั้งหมดที่กล่ำวมำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟ เปรียบเทียบให้เห็นว่ำโดยภำพรวมแล้วมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมี

พฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรที่ ไม่แตกต่างกัน แต่มุอัลลัฟแต่ละคนจะเรียนรู้หลักกำรของ

ศำสนำอิสลำมได้อย่ำงเข้ำใจ โดยใช้เวลำในกำรศึกษำเรียนรู้มำกน้อยตำมควำมถนัด ควำมสำมำรถและ

ศักยภำพของตนเองแตกต่ำงกัน บุคคลที่มุอัลลัฟใกล้ชิดที่สุดคือสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟมีส่วน

ส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟมำกที่สุด  นอกจำกสำมีหรือ

ภรรยำของมุอัลลัฟเองแล้วบุคคลที่มุอัลลัฟให้ควำมไว้วำงใจและสำมำรถพูดคุยได้ทุกเร่ืองเกี่ยวกับ

หลักกำรของศำสนำอิสลำมไม่ว่ำจะเป็นพ่อ แม่ หรือ ญำติพี่น้องของสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟเอง 

รวมถึงเพื่อนของมุอัลลัฟที่เป็นมุสลิมก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ช่วยให้มุอัลลัฟเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรของ

ศำสนำอิสลำมและอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรมีปฏิสัมพันธ์ของมุอัลลัฟ

กับบุคคลต่ำงๆ ด้วยกำรเปิดเผยอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมให้กับผู้ที่เป็นมุสลิมด้วยกันหรือกับบุคคลอ่ืน 

จะท ำให้มุอัลลัฟเกิดควำมรู้สึกถึงควำมเป็นส่วนหน่ึง  

ดังนั้นกำรที่บุคคลอ่ืนมองมุอัลลัฟว่ำเป็นอย่ำงไร หรือ มีอัตลักษณ์แบบไหนนั้น จึงมิใช่แค่

ตัวมุอัลลัฟเองเท่ำนั้นที่จะรู้  ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรมองของบุคคลที่มุอัลลัฟปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเอง  

กำรที่บุคคลอ่ืนหรือบุคคลทั่วไปที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วยรับรู้ร่วมกันถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งและให้

ควำมหมำยไปในทิศทำงเดียวกันเรียกได้ว่ำสิ่งนั้นๆ เป็นควำมหมำยทั่วไป อย่ำงไรก็ตำมกำรที่มุอัลลัฟ
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มองตัวเองอย่ำงไรและบุคคลอ่ืนที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วยมองมุอัลลัฟอย่ำงไรนั้นอำจไม่สอดคล้อง

กัน เพรำะมุอัลลัฟในฐำนะปัจเจกมีอิสระที่จะชี้ว่ำตัวตนของมุอัลลัฟเป็นอย่ำงไร กล่ำวได้ว่ำในช่วงเวลำ

หนึ่งมุอัลลัฟยอมที่จะเป็นไปตำมที่ผู้อ่ืนคำดหวังแต่ในช่วงเวลำหนึ่งก็ยังคงมีส่วนที่เป็นตัวของตัวเอง

อยู่ ข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ เป้ำหมำยกำรเรียนรู้อัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำตัวตนของมุอัลลัฟคือควำมเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่

สิทธิ์ในฐำนะสมำชิกคนหน่ึงของชุมชนเช่นเดียวกับมุสลิมทั่วไป  

มุอัลลัฟจึงมีเป้ำหมำยของกำรเรียนรู้เพื่อ กำรปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึก  ควำมเชื่อถือ 

ทัศนคติ  ควำมรู้ ควำมคิด และ บุคลิกภำพของตนเอง ดังนี ้

กำรปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึก : กำรที่มุอัลลัฟมำเข้ำรับศำสนำอิสลำมเพรำะต้องกำร

แต่งงำนกับคนมุสลิมนั้น พบว่ำ มุอัลลัฟชำยและมุอัลลัฟหญิงในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีกำร

เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึก ไม่แตกต่างกัน มุอัลลัฟต้องปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึกของ

ตนเองเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมให้ได้ กำรปรับเปลี่ยนอำรมณ์ ควำมรู้สึกของ

มุอัลลัฟที่มีกำรเตรียมพร้อมหรือได้ศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำก่อนที่จะ

แต่งงำนกับมุสลิมพบว่ำเป็นเร่ืองที่มุอัลลัฟเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยำก แต่ส ำหรับมุอัลลัฟที่มีเหตุให้ต้อง

แต่งงำนกับมุสลิมโดยที่ตัวมุอัลลัฟเองยังไม่พร้อมรับในกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองกำร

ปรับเปลี่ยนอำรมณ์และควำมรู้สึกจะเป็นเร่ืองที่มุอัลลัฟเกิดควำมสับสน ควำมไม่มั่นใจในตนเองได้ 

ข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟพบว่ำ มุอัลลัฟทั้งชำยและหญิงมีประสบกำรณ์เดิมที่ แตกต่างกัน แต่

ทุกคนมีอำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ได้รับกำรยอมรับจำกมุสลิม  กำรที่มุอัลลัฟเกิด

ควำมรู้สึกชอบพอกับชำวมุสลิมและคบหำกันเป็นคนรัก และแต่งงำนใช้ชีวิตสำมีภรรยำร่วมกัน เป็น

กำรปรับเปลี่ยนทำงด้ำนอำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิดเพื่อให้ตนเองสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน ได้รับ

กำรยอมรับจำกครอบครัวและชุมชนหรือสังคมของคู่สมรส กำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟเป็นกำรยอมรับตนเองและยินดีหรือพึงพอใจกับอำรมณ์และแนวคิดของตนเอง  ปัจจัยส ำคัญที่

ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับมุอัลลัฟมำจำกกำรที่มุอัลลัฟมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้อัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิม ซึ่งเป็นเร่ืองของอำรมณ์ จิตใจและควำมรู้สึกของมุอัลลัฟที่มีต่อข้อมูลและกำรเปิดรับ

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมที่ตนเองได้รับและแสดงออกมำเป็นพฤติกรรม กำรเรียนรู้     

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเกิดจำกควำมสนใจของตนเอง เกิดจำกควำมพร้อมที่จะ

ปรับเปลี่ยนอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเอง โคยที่ไม่มีกำรขอร้องหรือบังคับจำกฝ่ำยที่เป็นมุสลิม มุอัลลัฟ
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ปรับเปลี่ยนทำงด้ำนอำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิดเพื่อให้ตนเองสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อมุสลิม กำร

ปรับเปลี่ยนทำงด้ำนอำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิดเป็นผลจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้และแรงผลักดัน

ภำยในจิตใจของมุอัลลัฟเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมที่มุอัลลัฟแสดง

ออกมำ  เช่นกรณีของ  ซัลมำ ต้องปรับอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเองในกำรเปลี่ยนไปรับศำสนำ

อิสลำมโดยที่ซัลมำเองยังไม่มั่นใจตัวเองว่ำจะได้รับกำรยอมรับหรือไม่จำกครอบครัวของฝ่ำยชำย 

(มุสลิม) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรยอมรับจำกพ่อแม่ฝ่ำยชำย (มุสลิม)  เช่น ในกรณีของ ยูซุบ ที่เล่ำให้

ผู้วิจัยฟังว่ำต้องปรับอำรมณ์และควำมรู้สึกในกำรที่จะพูดคุยกับผู้หญิง (มุสลิม) ที่ตนเองเคยพูดจำหยอก

ล้อโดยที่ไม่คิดมำก่อนว่ำจะเกิดควำม รู้สึกที่ดีกับผู้หญิง (มุสลิม) คนนั้น มำเป็นกำรพูดจำด้วยควำม

จริงใจ และด้วยควำมบริสุทธิ์ใจของยูซุบเอง 

กำรปรับเปลี่ยนควำมเชื่อถือ ทัศนคติ : กำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทำงด้ำนควำมเชื่อและ

ทัศนคติในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมกำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของมุอัลลัฟเกิดจำกกำรที่มุอัลลัฟมีควำมเชื่อและให้กำรยอมรับในข้อเสนอที่ได้รับจำกมุสลิม

เป็นควำมรู้สึก ควำมคิดที่มุอัลลัฟให้กำรยอมรับในข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปที่เป็นจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิม   ควำมเชื่อถือและควำมศรัทธำในศำสนำหรือควำมเชื่อเดิมที่มุอัลลัฟมีอยู่ไม่ว่ำจะ

เคร่งครัดมำกน้อยอย่ำงไรก็ตำม  เมื่อมุอัลลัฟต้องเปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำมแล้วสิ่งที่ส ำคัญคือ

มุอัลลัฟไม่สำมำรถปฏิบัติในสิ่งที่ขัดกับหลักกำรศำสนำอิสลำมได้  เช่น กำรกรำบไหว้หรือกำรเคำรพ

สักกำระเทวรูป รูปปั้นใดๆ ทั้งสิ้น ไม่นับถือหรือเชื่อถือพระเจ้ำอ่ืนใดๆ  มุอัลลัฟต้องศรัทธำและเชื่อว่ำ 

อัลลอฮฺ(ซบ.) คือพระเจ้ำองค์เดียวเท่ำนั้นและมุอัลลัฟต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ในหลักกำรของศำสนำ

อิสลำม กระตุ้นตนเองให้สนใจ ใส่ใจเรียนรู้โดยปรับเปลี่ยนควำมเชื่อถือ  ทัศคติ และกำรปฏิบัติตำมที่

เคยท ำมำก่อนที่จะเข้ำรับศำสนำอิสลำม   

มุอัลลัฟต้องละเว้นกำรปฏิบัติสิ่งใดๆ ก็ตำมโดยที่เคยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของมุอัลลัฟ

ก่อนที่มุอัลลัฟจะเข้ำรับนับถือศำสนำอิสลำม ควำมเชื่อ และทัศนคติ จึงเป็นสิ่งที่ก ำหนดควำมรู้สึกของ

มุอัลลัฟที่มีต่ออัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม เป็นควำมรู้สึกพร้อมต่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้นกับควำม

เชื่อและทัศนคติ ของมุอัลลัฟเอง  กล่ำวได้ว่ำควำมเชื่อและทัศนคติเป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นเป้ำหมำย

ที่มุอัลลัฟต้องกำร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำกภำยในตัวตนของมุอัลลัฟเอง มุอัลลัฟจึงท ำควำมเข้ำใ จกับ

สภำพแวดล้อมใหม่สำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจสิ่งต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมที่อยู่รอบ

ตนเองได้ เมื่อควำมเชื่อและทัศนคติของมุอัลลัฟสอดคล้องกันจะส่งผลให้มุอัลลัฟแสดงอัตลักษณ์ควำม
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เป็นมุสลิมออกมำด้วยควำมบริสุทธิ์ใจตำมควำมเชื่อ และทัศนคติต่อที่ได้รับจำกกำรเรียนรู้อัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม  

ข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ ในเร่ืองควำมเชื่อถือ 

และทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำดีนั้นมุอัลลัฟจะเปรียบเทียบกับควำมเชื่อถือของตนคือ มุอัลลัฟเชื่อว่ำ

ไม่ว่ำศำสนำไหนๆ ก็สอนให้คนท ำดีทั้งนั้น จะต่ำงกันก็ในเร่ืองของพิธีกรรม ซึ่งศำสนำอิสลำมจะมี

ลักษณะเฉพำะของตัวเอง และมีค ำสอนให้ชำวมุสลิมต้องมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรของ

ศำสนำอิสลำม มุอัลลัฟจึงต้องเรียนรู้ว่ำสิ่งไหนที่มุสลิมปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ เช่น กรณีของ ซำ ร่ำที่

ครอบครัวค่อนข้ำงเคร่งครัดในศำสนำพุทธ ครอบครัวของซำร่ำปลูกฝังให้ซำร่ำปฏิบัติตำมประเพณีที่

บรรพบุรุษสั่งสอนกันมำ เช่นให้สวดมนต์ ไหว้พระ เข้ำวัดท ำบุญ    ซำร่ำ ไม่เคยคิดแม้แต่จะถำมตัวเอง

ว่ำสิ่งที่เชื่อถือ ผิดหรือถูกอย่ำงไร ไม่เคยนึกถึงเร่ืองกำรขอพรจำกพระเจ้ำองค์เดียวเหมือนที่ชำวมุสลิม

ปฏิบัติ  ซำร่ำคิดว่ำศำสนำอิสลำมไม่มีอะไรแตกต่ำงจำกศำสนำพุทธ นอกจำกกำรไม่ทำนเนื้อหมู  

จนกระทั่งซำร่ำได้มำพบกับแฟนที่เป็นมุสลิมจึงรู้จักควำมเป็นมุสลิมมำกขึ้น ท ำให้ซำร่ำเชื่อว่ำศำสนำ

อิสลำมมีควำมแตกต่ำงกับศำสนำพุทธและศำสนำอ่ืนๆ อย่ำงมำก เช่นเร่ืองควำมเชื่อมั่นควำมศรัทธำ

ในอัลลอฮฺ(ซบ.) ผู้เป็นพระเจ้ำองค์เดียวของศำสนำอิสลำม   

เช่นเดียวกับกรณีของซอและห์ที่เกิดในครอบครัวซึ่งนับถือศำสนำพุทธ  ซอและห์เคยบวช

พระและมีควำมเข้ำใจในศำสนำพุทธ ปฏิบัติธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ ตำมที่บรรพบุรุษถ่ำยทอดต่อๆ

กัน เมื่อซอและห์ชอบสำวมุสลิมและต้องกำรแต่งงำน จึงต้องปรับเปลี่ยนควำมเชื่อถือและทัศนคติต่ำงๆ

จำกเดิมวิถีชำวพุทธมำเป็นวิถีอิสลำม ซอและห์ต้องปรับเปลี่ยนเร่ืองกำรปฏิบัติศำสนกิจหรือพิธีกรรม

ต่ำงๆ ของ ซอและห์รู้ว่ำศำสนำอิสลำมให้ควำมส ำคัญสูงสุดกับกำรปฏิบัติกำรนมำซ ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิม

ทุกคนที่บรรลุนิติภำวะแล้วต้องปฏิบัติ  ซอและห์เปรียบเทียบกำรนมำซกับกำรไหว้พระของชำวพุทธว่ำ

ในขณะที่คนพุทธต้องไหว้พระ แต่ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรไหว้พระ ซอและห์ยอมรับว่ำตนเองต้อง

ปรับเปลี่ยนควำมเชื่อและทัศนคติเดิมที่มำต่อศำสนำพุทธให้เป็นควำมเชื่อและทัศนคติตำมหลักกำร

ของศำสนำอิสลำม  

กำรเรียนรู้เพื่อกำรปรับเปลี่ยนควำมเชื่อและทัศนคติเดิมที่มุอัลลัฟได้รับมำตั้งแต่เกิด เป็น

ควำมเชื่อและทัศนคติใหม่เมื่อมุอัลลัฟเปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำมนั้นเป็นกำรปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น

เอง และตัดสินใจด้วยตนเองของมุอัลลัฟ ไม่มีกำรบังคับใดๆเกิดขึ้น เป็นกำรเรียนรู้ของมุอัลลัฟต่อ

ควำมเชื่อต่อทัศนคติใหม่ที่มุอัลลัฟต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม  เมื่อมุอัลลัฟ

เข้ำรับศำสนำอิสลำมจึงปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนควำมเชื่อ ปรับเปลี่ยนทัศนคติส่วนตัวเพื่อให้เห็นด้วย

DPU



289 

ตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม  ควำมเชื่อและทัศนคติของมุอัลลัฟจึงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมุอัลลัฟรับรู้

ข้อมูลใหม่ๆ โดยพร้อมที่จะแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมออกมำ 

กำรปรับเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิด : มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท

ปรับเปลี่ยนควำมรู้  ควำมคิดเห็นจำกควำมเชื่อถือหรือควำมศรัทธำเดิมของตัวเอง ไม่แตกต่างกัน  

มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเพื่อให้ตนเองเกิดควำมศรัทธำในศำสนำอิสลำม เพื่อกำรเรียนรู้

ในอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดจำกกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ตำมที่ผู้วิจัยได้น ำเสนอไว้ในบทที่ 4  บทที่ 5 และดังที่จะอภิปรำยในล ำดับ

ถัดไปของบทที่ 7 นี้ ข้อมูลจำกมุอัลลัฟ พบว่ำ ควำมเชื่อถือ ควำมศรัทธำต่อค ำสอนในหลักกำรศำสนำ

อิสลำมของมุอัลลัฟ เป็นสิ่งส ำคัญที่สุด ที่มุอัลลัฟเชื่อว่ำจะท ำให้ชีวิตของตนเองผันแปรไปสู่ควำมเป็น

มุสลิมและแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมออกมำได้ มุอัลลัฟเรียนรู้ค ำสอนในหลักกำรของศำสนำ

อิสลำมเพื่อปรับเปลี่ยนทำงด้ำน ควำมรู้  ควำมคิดเห็นจำกควำมเชื่อถือหรือควำมศรัทธำเดิมของตนเอง 

จนเกิดเป็นควำมศรัทธำในศำสนำอิสลำมเพื่อกำรปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทำงที่ถูกต้องตำมหลักกำร

ศำสนำอิสลำม มีวิถีชีวิตประจ ำวันเหมือนมุสลิมทั่วไป กำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดของ

มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ไม่แตกต่างกัน 

ก่อนที่มุอัลลัฟจะมำเปลี่ยนมำรับศำสนำอิสลำมนั้น พบว่ำ มุอัลลัฟแต่ละคนทั้งในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีควำมรู้ ควำมคิดเกี่ยวกับศำสนำอิสลำม แตกต่างกัน มุอัลลัฟบำงคนมี

ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมเพียงแค่รู้ว่ำคนที่ไม่นับถือศำสนำอิสลำมไม่รับประทำนเนื้อหมู มุอัลลัฟ

บำงคนมีควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมเนื่องจำกตนเองอำศัยอยู่ในชุมชนมุสลิมจึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ    

อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม มุอัลลัฟบำงคนมีญำติพี่น้องหรือคนในครอบครัวเข้ำรับศำสนำอิสลำมมำ

ก่อนจึงท ำให้มีควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมตำมที่ตนเองได้รับรู้ แต่ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมที่

มุอัลลัฟแต่ละคนมีนั้นเป็นควำมรู้ที่ไม่ได้เกิดจำกควำมตั้งใจเรียนรู้ เมื่อมุอัลลัฟได้รู้จักกับชำวมุสลิม

แล้วและมีควำมต้องกำรที่จะแต่งงำนกับคนมุสลิมมุอัลลัฟจึงต้องปรับเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดของ

ตนเอง โดยให้ควำมสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมมำกขึ้น เช่นกรณีของ มำรียะห์ที่ต้องกำรรู้

เกี่ยวกับ กำรมีภรรยำได้ 4 คนของผู้ชำยมุสลิม มำรียะห์เคยได้ยินได้รู้เร่ืองกำรมีภรรยำได้ 4 คนมำก่อน 

แต่ไม่เคยรู้ข้อเท็จจริง เมื่อมำรียะห์คิดว่ำถ้ำตนเองต้องเป็นมุสลิมแล้วคงไม่ยอมให้สำมีตนเองมีภรรยำ

ได้ 4 คน  หรือเช่นในกรณีของ ฮำวำ  ที่ปรับเปลี่ยนควำมคิดเกี่ยวกับศำสนำ ที่เคยคิดว่ำศำสนำไหน ๆ ก็

เหมือนกัน มีจุดยืนในกำรมุ่งสอนให้เป็นคนดี  แต่เมื่อฮำวำได้มีโอกำสศึกษำหลักศำสนำอิสลำม ฮำวำ
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ได้พบอะไรหลำย ๆ อย่ำงของศำสนำอิสลำมแตกต่ำงไปจำกศำสนำอ่ืน ๆ   เช่นคัมภีร์อัล-กุรฺอำนของ

ศำสนำอิสลำมเป็นคัมภีร์ที่มีควำมแตกต่ำงจำกคัมภีร์ของศำสนำอ่ืนๆ คัมภีร์อัล-กุรฺอำนเป็นคัมภีร์ที่มี

แบบอย่ำงและค ำสอนทุกแง่ทุกมุมให้มุสลิมได้ประพฤติ ได้ปฏิบัติ โดยมีท่ำนศำสดำ  (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) เป็นแบบอย่ำง   

กำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทำงด้ำนควำมรู้  ควำมคิดเห็นคล้อยตำม ของมุอัลลัฟเป็นผลจำก

กำรที่มุอัลลัฟได้ เรียนรู้สิ่งต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับศำสนำอิสลำมและเกิดข้อค ำถำมต่ำงๆ ท ำให้มุอัลลัฟได้

เรียนรู้ได้คิดได้สัมผัสในควำมเป็นผู้นับถือศำสนำอิสลำมจำกคู่สมรสของตนเอง เช่นในเร่ืองกำร

รับประทำนอำหำรนั้นมุอัลลัฟไม่สำมำรถเลือกร้ำนที่อยำกรับประทำนได้ตำมที่เคยปฏิบัติมำ มุอัลลัฟ

ต้องเลือกร้ำนขำยอำหำรที่เป็นร้ำนของมุสลิม  สัตว์ซึ่งเป็นอำหำรที่ไม่ใช่หมู เช่น วัว เป็ด ไก่ ซึ่งไม่ได้

เชือดด้วยกำรกล่ำวนำมพระเจ้ำโดยผู้เชือดที่เป็นมุสลิมนั้น มุอัลลัฟก็ไม่สำมำรถรับประทำนได้เช่นกัน 

กำรปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพของตนเอง  : บุคลิกภำพที่มุอัลลัฟสื่อออกมำเป็นลักษณะทำง

พฤติกรรมให้ผู้อ่ืนเห็น ได้รู้ และเข้ำใจในอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเอง ทั้งบุคลิกภำพ             

วัจนภำษำและอวัจนภำษำนั้นเร่ิมจำกกำรที่มุอัลลัฟเห็นสิ่งต่ำงๆตำมที่เป็นจริงอย่ำงที่ได้เรียนรู้ในฐำนะ

ควำมเป็นมุสลิมของตนเองอย่ำงถูกต้อง  ข้อมูลที่ได้จำกมุอัลลัฟเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบททั้ง

ชำยและหญิง พบว่ำ มีกำรเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพ ไม่แตกต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่

เหมือนกันคือ เพื่อแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ว่ำตนเองเป็นมุสลิม  โดย

บุคลิกภำพที่เปลี่ยนไปของมุอัลลัฟนั้นจะแสดงออกในด้ำนบุคลิกภำพ กำรแต่งกำย กำรพูดจำ ใน

สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น ในสถำนกำรณ์ที่ต้องกำรให้ผู้อ่ืนทรำบว่ำตนเองเป็นมุสลิม ส ำหรับมุอัลลัฟชำย

นั้นในสถำนกำรณ์ทั่วๆ ไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม

นั้น บุคลิกภำพของมุอัลลัฟในชีวิตประจ ำวันเป็นปกติอย่ำงที่เคยเป็นมำก่อนที่จะเข้ำรับอิสลำมไม่มีสิ่ง

ใดแตกต่ำงไปจำกเดิม   

กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอวัจนภำษำเช่นเร่ืองกำรแต่งกำย พบว่ำมุอัลลัฟหญิงบำงคนแสดงให้

เห็นกำรปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพจำกกำรแต่งกำยอย่ำงชัดเจนด้วยกำรคลุมฮิญำบทั้งอยู่ในบ้ำนและออก

นอกบ้ำน แต่ บำงคนจะคลุมฮิญำบเฉพำะเวลำที่ต้องออกนอกบ้ำน   แต่ส ำหรับมุอัลลัฟชำยกำรแต่งกำย

ที่แสดงออกให้เห็นไม่สำมำรถบ่งบอกได้ว่ำเป็นมุสลิมหรือไม่นอกจำกมุอัลลัฟชำยจะแต่งกำยเพื่อไป

มัสยิดหรือไปร่วมงำนบุญในชุมชนด้วยกำรสวมหมวกแบบมุสลิม หรือบำงคนนุ่งโสร่ง  เช่นกรณีของ

มุฮัมมัดอิมรอน ที่นุ่งโสร่งและสวมหมวกขำวไปงำนบุญในชุมชนที่อำศัยอยู่  กรณีของ ซำร่ำ ที่ต้องกำร

ให้คนอ่ืนได้รู้ว่ำตัวเองเป็นมุสลิม และรู้สึกว่ำตัวเองเรียบร้อยขึ้น เวลำแต่งอยู่บ้ำนซำร่ำจะแต่งตัวทั่วไป 
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ฮิญำบคลุมบ้ำงไม่คลุมบ้ำง และเวลำออกจำกบ้ำนไปไหนมำไหนจะคลุมฮิญำบเสมอ  หรือกรณีของ   

ฮำดี ที่ไม่เคยนุ่งโสร่งมำก่อน จะรู้สึกตัวเองแปลกไป ฮำดีให้ข้อมูลว่ำ   

 

“ผู้ชายมุสลิมถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อน และไม่สวมหมวก หรือไม่นุ่งโสร่งให้เห็น ก็คงบอก

ไม่ได้ว่าใครเป็นพุทธใครเป็นมุสลิม ส่วนผู้หญิง ถ้าเห็นมีผ้าคลุมผม สามารถบอกได้ทันทีเลยว่าผู้หญิง

ที่เห็นคนนั้นเป็นมุสลิมแน่นอน” 

 

ในด้ำนวัจนภำษำที่เห็นได้ชัดคือมุอัลลัฟทุกคน เมื่อเข้ำรับศำสนำอิสลำมจะได้รับกำรตั้งชื่อ

ใหม่เป็นชื่อเรียก มุสลิมชำย เช่น มุฮัมมัดอิมรอน  ตอฮำ   ยูซุบ  ซอบีรซ์   ยำซีน สุลัยมำน อุสมำน 

อิบรอฮีม ฮำดี อำลี ซอและห์ มูซำ  ชื่อเรียกของมุสลิมหญิง เช่น อัสมะห์  ฟีซะห์  ฮำวำ  ซำร่ำ  ฮำบีบะห์   

ซัลมำ  มำรียะห์ ฮับเซำะห์ อำมีนะห์ ไลลำ มูนำ   นอกจำกกำรมีชื่อใหม่แบบมุสลิมแล้ว มุอัลลัฟต้อง

เรียนรู้กำรท่องจ ำบทคัมภีร์ที่จ ำเป็นต้องใช้ส ำหรับกำรปฏิบัตินมำซ ต้องฝึกท่องจ ำและออกเสียงให้

ถูกต้องชัดเจน เรียนรู้กำรทักทำยระหว่ำงผู้ที่เป็นมุสลิมเหมือนกันด้วยกำรกล่ำวค ำทักทำยหรือกำรกล่ำว

ให้สลำมและกำรกล่ำวรับสลำมพร้อมกำรสัมผัสมือ  ดังที่ อิบรอฮีม ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ คนมุสลิม

ด้วยกันทักทำยกันต่ำงจำกคนพุทธคือ เมื่อมุสลิมกับมุสลิมพบเจอกันจะทักทำยด้วยกำกล่ำวค ำทักทำย

เป็นภำษำอำหรับพร้อมกับกำรสัมผัสมือกัน นอกจำกนี้ มุอัลลัฟยังมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรกล่ำวค ำอุทำน 

เช่น จำกเดิมเคยกล่ำวว่ำ พุทธโธ่  โธ่เอ๋ย  ที่เคยชิน เป็นกำรเอ่ยนำมพระเจ้ำแทนเช่น กล่ำวว่ำ อัลลอฮฺ 

หรือ อัลลอฮุอักบัร  นอกจำกนั้นกำรตกแต่งบ้ำนเรือนที่พักอำศัยของมุอัลลัฟ พบว่ำมุอัลลัฟประดับฝำ

ผนังด้วยภำพติดผนังที่เป็นรูปหรือข้อควำมที่เป็นลักษณะเฉพำะของมุสลิม กำรติดสติกเกอร์ข้อควำม

ภำษำอำหรับที่กระจกรถยนตร์ กำรห้อยสัญลักษณ์ชื่อนำมพระอัลลอฮฺ (ซบ.) หรือนำมศำสดำ (นบี) 

มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่กระจกส่องหลังในรถยนต์   

นอกจำกนี้ ควำมเชื่อถือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเดิมของมุอัลลัฟ เป็นเงื่อนไข

ส ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ที่มีผลต่อกำร

ปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพของตนเอง ผู้วิจัยพบว่ำมุอัลลัฟแต่ละคนมี ควำม แตกต่างกัน ในเร่ืองควำม

เคร่งครัดในกำรนับถือตำมควำมเชื่อถือในศำสนำเดิม ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดิม

ของแต่ละคนตำมที่ได้รับสืบทอดต่อๆกันมำตำมบรรพบุรุษของตนเอง มุอัลลัฟบำงคนมีควำมเคร่งครัด

ปฏิบัติตำมควำมเชื่อเดิมอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ แต่มุอัลลัฟบำงคนไม่เคร่งครัด ไม่ว่ำมุอัลลัฟจะมีควำม
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เคร่งครัดในควำมเชื่อถือเดิม ปฏิบัติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมเดิมมำอย่ำงไรก็ตำม  เมื่อ

มุอัลลัฟเปลี่ยนมำนับถือศำสนำอิสลำมแล้วย่อมส่งผลต่อกำรด ำเนินวิถีชีวิตในฐำนะควำมเป็นมุสลิม

อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพรำะมุอัลลัฟไม่สำมำรถปฏิบัติตำมกำรนับถือหรือควำมเชื่อเดิมที่ขัดกับหลักกำร

ของศำสนำอิสลำมได้   

กำรเปลี่ยนจำกนับถือศำสนำพุทธมำเป็นกำรนับถือศำสนำอิสลำมของมุอัลลัฟจึงเป็นกำร

ปะทะกันระหว่ำงควำมรู้เดิมแบบศำสนำพุทธและควำมรู้ใหม่แบบศำสนำอิสลำม ผู้วิจัยพบข้อสังเกต

อย่ำงหนึ่งจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มุอัลลัฟ คือ ไม่ว่ำมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองหรือชุมชน

ชนบทก็ตำม ในที่สุดแล้วเมื่อมุอัลลัฟต้องกำรใช้ชีวิตควำมเป็นผู้นับถือศำสนำอิสลำม มีวิถีชีวิตมุสลิม

อย่ำงสมบูรณ์ได้นั้น มุอัลลัฟจ ำเป็นต้องปฏิเสธกำรนับถือตำมควำมเชื่อเดิมที่ตนเองมีอยู่ กำรเปลี่ยน

ศำสนำของมุอัลลัฟเป็นกำรตัดสินใจในระดับปัจเจกที่มุอัลลัฟคิดและตัดสินใจด้วยตนเองจำกปัจจัย

ส ำคัญคือกำรที่มุอัลลัฟต้องกำรแต่งงำนกับชำวมุสลิม  

กำรเปลี่ยนศำสนำจึงเป็นเร่ืองของกำรสร้ำงตัวตนใหม่ของมุอัลลัฟ กำรนับถือศำสนำ

อิสลำมของมุอัลลัฟจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงตัวตนที่จ ำเป็นต้องมีควำมเชื่ อและกำรปฏิบัติตนตำม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม จำกกำรเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้

จำกมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  ข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่งที่ผู้วิจัยพบคือ สิ่งที่จะช่วย

ให้มุอัลลัฟจัดกำรกับกำรนับถือเดิมได้โดยง่ำยนั้น มุอัลลัฟทุกคนต้องเรียนรู้หลักกำรศำสนำอิสลำมด้วย

ควำมจริงใจเพื่อเพิ่มทักษะในกำรแก้ปัญหำกำรด ำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นกับตนเอง มุอัลลัฟต้องมีควำม

เชื่อมั่นว่ำตนเองสำมำรถท ำได้ เพื่อให้ตนเองเข้ำถึงและยอมรับในหลักกำรของศำสนำอิสลำม  สำมำรถ

วิเครำะห์ แยกแยะ เพื่อหำทำงเลือกที่ดีที่สุดในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมให้กับตนเอง และ

สำมำรถตอบค ำถำมตนเองได้ทุกเมื่อว่ำ ขณะนี้ตนเองเป็นใคร ยืนอยู่ ณ จุดใด  และจะก้ำวเดินชีวิต

ต่อไปอย่ำงไร และคนอ่ืนมองตนเองอย่ำงไร    

ดังนั้นกว่ำที่มุอัลลัฟจะมีเจตคติต่อกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมจึงต้องใช้เวลำ ซึ่งมี

ควำมแตกต่ำงกันในระหว่ำงมุอัลลัฟแต่ละคนไม่ว่ำมุอัลลัฟผู้นั้นจะอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท 

มุอัลลัฟแต่คนมีเจตคติในกำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมต่อสถำนกำรณ์เดียวกันแตกต่ำงกันได้

โดยขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ของตัวมุอัลลัฟเอง กำรเรียนรู้อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟจึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่อำจสังเกตได้โดยตรง แต่สำมำรถรู้ได้จำกพฤติกรรม

หรือกำรกระท ำที่มุอัลลัฟแสดงออกมำให้ผู้อ่ืนพบเห็น เจตคติจึงเป็นตัวแปรหนึ่งในสถำนกำรณ์ที่เอ้ือ
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อ ำนวยกำรเรียนรู้ของมุอัลลัฟ น ำไปสู่ควำมสอดคล้องระหว่ำงพฤติกรรม ควำมรู้สึกนึกคิด ที่มุอัลลัฟ

จะต้องเผชิญต่อกำรเรียนรู้ในอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเอง 

พฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชน

เมืองและชุมชนชนบทให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ ได้เห็นด้วยกำรแสดงออกทั้งรูปของวัจนภำษำและอวัจน

ภำษำ ในบทบำทควำมเป็นมุสลิม ตำมเวลำ สถำนที่ ควำมเหมำะสม และ สถำนกำรณ์ ในขณะที่มีกำร

สื่อสำร ไม่แตกต่างกัน โดยเฉพำะกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำรกลุ่มทั้งที่รู้จักกับมุอัลลัฟ

หรือไม่รู้จักกับมุอัลลัฟมำก่อน มี 2 รูปแบบ คือ แบบเป็นทำงกำรและแบบไม่เป็นทำงกำร ไม่มีข้อจ ำกัด

ว่ำจะต้องใช้เวลำมำกน้อยเท่ำไร อำจใช้เวลำเพียงไม่กี่นำทีหรือในบำงโอกำสอำจใช้เวลำถึงชั่วโมงหรือ

มำกกว่ำนั้น  กำรสื่อสำรอำจไม่มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและไม่มีกำรวำงแผนไว้ก่อนล่วงหน้ำ  กำร

สื่อสำรของมุอัลลัฟกับคู่สื่อสำรอำจเร่ิมต้นจำกรูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำรก่อนจำกนั้นพัฒนำรูปแบบที่

เป็นทำงกำรได้ขึ้นอยู่กับประเด็นกำรสื่อสำร  ซึ่งจะประสบผลส ำเร็จหรือไม่นั้น เกิดจำกประสิทธิภำพ

ของกำรสื่อสำร และปัจจัยอื่นๆ มำเกี่ยวข้อง เช่น บรรยำกำศในขณะสื่อสำร ควำมเป็นส่วนตัว บทบำท

ของคู่สื่อสำร รวมถึงประสบกำรณ์ในกำรสื่อสำรกันในคร้ังก่อนๆ  ระหว่ำงมุอัลลัฟและผู้ที่สื่อสำรกัน

บ่อยครั้งจะรู้จักและเข้ำใจทัศนะของกันได้ด ีจนพัฒนำเป็นควำมรู้สึกไว้วำงใจกัน  

เมื่อมุอัลลัฟมีควำมเป็นส่วนตัว ควำมคิดและอำรมณ์จะมีอิสระ และแสดงออกอย่ำงเปิดเผย 

เช่น กำรสื่อสำรภำยในบุคคลเมื่อมุอัลลัฟอยู่ตำมล ำพังและสื่อสำรกับตนเองด้วยกำรปฏิบัติศำสนกิจ 

ควำมคิดอ่ำนจะแผ่กว้ำงได้อย่ำงเต็มที่ มีควำมเป็นส่วนตัว เนื่องจำกไม่มีสิ่งควบคุมจำกภำยนอก เมื่อ

มุอัลลัฟเกิดปัญหำ ข้อสงสัยที่เกิดจำกกำรสื่อสำรกับตนเองแล้วมุอัลลัฟจะน ำปัญหำนั้นเป็นประเด็น

กำรสื่อสำรกับบุคคลอ่ืน ซึ่งลักษณะกำรสื่อสำรจะเปลี่ยนจำกกำรสื่อสำรภำยในบุคคลเป็นกำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคลและกำรสื่อสำรกลุ่ม  เมื่อมุอัลลัฟสื่อสำรระหว่ำงบุคคลหรือกำรสื่อสำรกลุ่มจะปรับ

ควำมคิดและปฏิกิริยำตอบสนองของตนเองจำกกำรสื่อสำรในตนเองให้เหมำะสมกับบุคคลที่ก ำลัง

สื่อสำรด้วย กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลของมุอัลลัฟจึงเร่ิมด้วยบรรยำกำศที่เป็นกันเองอย่ำงไม่เป็น

ทำงกำรและพัฒนำไปสู่กำรสื่อสำรที่เป็นทำงกำร และถ้ำคู่สื่อสำรเป็นคนสนิท เป็นเพื่อนสนิท หรือ

เป็นคนรักใคร่คุ้นเคยกันที่มุอัลลัฟไว้วำงใจสำมำรถขอค ำปรึกษำได้ ก็อำจจะมีกำรปรึกษำและเปิดเผย

ปัญหำที่เป็นเร่ืองส่วนตัว ช่วยให้มุอัลลัฟเกิดควำมมั่นใจในกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำม

เป็นมุสลิมของตนเองกับบุคคลอ่ืน  กำรเรียนรูแ้ละกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้ง

ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยภำพรวมจึง ไม่แตกต่างกัน 
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7.5  การสร้างพื้นท่ีส าหรับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 
ข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุอัลลัฟกับมุสลิมที่เป็น

สำมีหรือภรรยำของตนเองเร่ิมจำกรูปแบบของกำรเป็นเพื่อน จำกนั้นคบหำกันจนเป็นกำรสร้ำง

ครอบครัวมุสลิมใหม่เกิดขึ้นนั้น ท ำให้เกิดกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมเรียกได้ว่ำเป็นวัฒนธรรม

ลูกผสม  เป็นวัฒนธรรมใหม่ที่กลมกลืนควำมเป็นคนไทยเข้ำด้วยกัน ในขณะที่มุอัลลัฟมีวิถีชีวิตควำม

เป็นมุสลิม แต่ก็ยังมีอัตลักษณ์ของควำมเป็นคนไทยที่เข้มข้นอยู่ในตัวเอง วิถีชีวิตตำมควำมเชื่อถือเดิมที่

ไม่ขัดกับควำมเชื่อตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมของมุอัลลัฟยังคงอยู่ เพียงแต่มีปรัชญำด ำเนินชีวิตที่

เปลี่ยนไป เพรำะศำสนำอิสลำมตำมควำมเชื่อของคนมุสลิมนั้นมีควำมหมำยมำกกว่ำศำสนำหรือควำม

เชื่อ แต่เป็นบูรณำกำรของวิถีชีวิตทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับคนในชุมชนมุสลิม ดังนั้น  กำรเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในชีวิตของมุอัลลัฟจึงมีควำมหมำยที่ไม่สำมำรถแยก "ส่วนย่อย" ออกจำก "ส่วนรวม" ได้เลย 

เนื่องจำกเป็นบุคลิกภำพของมุอัลลัฟแต่ละคนแตกต่ำงกันตำมภูมิล ำเนำท้องถิ่นเดิมของตนก่อนมำ

ผสมผสำนให้อยู่ร่วมกันในพื้นที่ของวำทกรรม “อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม” มุอัลลัฟแต่ละคนจึงมีกำร

แสดงออกจำกควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของอัตลักษณ์ ของสถำนที่ ของเวลำ ที่แตกต่ำงกัน  

ควำมเป็นจริงที่มุอัลลัฟพบเจออำจไม่ใช่เร่ืองปกติธรรมดำที่มุอัลลัฟเคยพบเจอ เนื่องจำกว่ำ

มุอัลลัฟต้องมีควำมตระหนักในควำมเป็นมุสลิมของตนเองดังได้กล่ำวไปในตอนต้นของบทที่ 7 นี ้

กล่ำวได้ว่ำเมื่อมุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลคลอ่ืน อัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟที่เกิดขึ้นจะ

มำจำกกำรปรับตัวอยู่ตลอดเวลำเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อัตลักษณ์  ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟคือสิ่งที่มุอัลลัฟแสดงออกมำจำกควำมคำดหวังว่ำจะไปให้ถึง แต่สิ่งที่มุอัลลัฟสื่อสำรออกมำได้

แค่นั้นและถูกผู้อื่นสำมำรถเข้ำถึงหรือรับรู้โดยตีควำมได้เพียงระดับหนึ่ง จึงเป็นสิ่งที่น ำมำสู่กำรเรียนรู้

และกำรสื่อสำรระหว่ำงมุอัลลัฟและบุคคลที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วย  

ในกรณีของ ฮำบีบะห์ (สัมภำษณ์ 10 ธันวำคม 2552) เธอยืนยันตัวเองในควำมต้องกำร
แสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟด้วยกำรเลือกตัดสินใจที่จะสวมผ้ำคลุมผมหรือ 
ฮิญำบอย่ำงเปิดเผยตำมควำมเชื่อทำงศำสนำ โดยที่เธอก็ยังคงสวมเสื้อผ้ำแบบสุภำพและนุ่งกำงเกงยีนส์
แบบอย่ำงตะวันตก แต่เธอก็ไม่ไช้กำรแสดงออกอย่ำงแข็งกร้ำว หำกแต่เป็นกำรต่อรองอัตลักษณ์ทำง
วัฒนธรรมที่เธอต้องกำรแสดงออกให้ผู้อ่ืนทรำบมำกกว่ำ นอกจำกนั้นชื่อใหม่ของเธอที่ได้รับกำรเรียก
ขำนจำกเพื่อนและบุคคลอ่ืน ก็ยังเป็นอีกสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของเธอ  กำรแสดง        
อัตลักษณ์ของฮำบีบะห์จึงมีกำรผสมผสำนและสร้ำงใหม่เป็นสิ่งสะท้อนภำพตัวแทนของอัตลักษณ์เชิง
หยุดนิ่งในอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของฮำบีบะห์ในโลกชีวิตประจ ำวันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ  
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ดังนั้นอัตลักษณ์จึงมีพื้นที่กำรแสดงออกและพื้นที่ที่อยู่ในควำมคิดหรือจินตนำกำรเพรำะ
ส่วนหนึ่งของมุอัลลัฟยังผูกพันกับอัตลักษณ์เดิม ไม่ว่ำจะเป็น ภำษำ หน้ำตำ บุคลิก อันเป็นสิ่งที่
แสดงออกภำยนอก และอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมเป็นสิ่งที่อยู่ในควำมคิดของมุอัลลัฟก็ได้รับกำร
ปลูกฝังขึ้นมำใหม่ผสมผสำนกับสิ่งอ่ืนมำกมำย เสมือนว่ำมีระยะห่ำงระหว่ำงกันที่สำมำรถแบ่งแยก
ออกมำได้อย่ำงชัดเจน ดังนั้นระยะห่ำงระหว่ำงอัตลักษณ์เดิมของตนและอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมที่
เกิดขึ้นใหม่จึงเสมือนเป็นพื้นที่พิเศษ ที่ฮำบีบะห์สำมำรถแสดงตนเองออกมำได้ อัตลักษณ์เป็นเพียง
ควำมตั้งใจหรือเป็นควำมพยำยำมของมุอัลลัฟแต่ละคน สิ่งที่เป็นได้คือ ผลอันมำจำกควำมตั้งใจที่แสดง
ตัวตนออกมำแบบไม่ซ้ ำกันในแต่ละคร้ังแสดงถึงควำมหลำกหลำยอยู่บนพื้นฐำนของวัจนภำษำ
และอวัจนภำษำในกำรสื่อสำรระหว่ำงกันของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน  กำรแสดงอัตลักษณ์ควำมเป็น
มุสลิมของมุอัลลัฟจึงเป็นกำรท ำให้มันเกิดขึ้นจริงในขณะสื่อสำร  จำกสิ่งที่มุอัลลัฟได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
หลักกำรศำสนำอิสลำมมำอย่ำงกระจัดกระจำย ให้เกิดกำรเรียงตัวเองขึ้นใหม่ต่อหน้ำคู่สื่อสำรโดยจำก
กำรควบคุมตนเองของ กำรรับรู้ควำมหมำยโดยนัยผ่ำนกำรรับรู้ของบุคคลอ่ืนตำมที่มุอัลลัฟคำดหมำย  
แต่อย่ำงไรก็ตำมผลตอบรับที่มุอัลลัฟได้รับกลับมำนั้นอำจท ำให้มุอัลลัฟเกิดควำมตระหนักในตนเองได้
ว่ำควรต้องมีกำรปรับปรุงกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของตนเองอย่ำงไร 

  
7.6  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ

ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  ซึ่งมีลักษณะทั้งที่เป็น กำรสื่อสำรภำยในบุคคล  กำรสื่อสำร

ระหว่ำงบุคคล และ กำรสื่อสำรกลุ่ม  พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรแสดงออกถึงกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ขึ้นอยู่กับบริบทของสิ่งแวดล้อมทำงครอบครัว และ 

สิ่งแวดล้อมทำงชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่  

         7.6.1  สิ่งแวดล้อมทำงครอบครัว 

 กำรอยู่ ร่วมครอบครัวใหม่ของมุอัลลัฟจะมีวิถีชีวิตและกำรปฏิบัติตนที่แตกต่ำงจำก

ครอบครัวเดิมของมุอัลลัฟ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในครอบครัวเดิมของมุอัลลัฟที่ถ่ำยทอด อบรม  

และปลูกฝังจนเป็นพฤติกรรมสืบต่อกันมำ เมื่อมุอัลลัฟแต่งงำนควำมต้องกำรมีครอบครัวที่สมบูรณ์มี

ควำมสุข เป็นควำมต้องกำรของมุอัลลัฟเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปทุกคน    ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์

และกำรสังเกตมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ ระบบครอบครัวของมุอัลลัฟมีทั้ง

ลักษณะที่เป็นระบบครอบครัวรวม และระบบครอบครัวแยก มุอัลลัฟที่อยู่ในครอบครัวที่มีควำม

เคร่งครัดในหลักกำรของศำสนำอิสลำมก็จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟได้เป็นอย่ำงดี   
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ส่วนมุอัลลัฟที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้มแข็งในหลักกำรของศำสนำอิสลำม พบว่ำหลังจำกที่

มุอัลลัฟแต่งงำนกับมุสลิมไปแล้วผู้ที่มีส่วนส ำคัญในกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมคือสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟเอง ถ้ำสำมีหรือภรรยำของมุอัลลัฟไม่มีควำมเข้มแข็งในหลักกำร

ของศำสนำอิสลำมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ของมุลิมก็จะมีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่ช้ำ ซึ่ง

สังเกตได้จำกมุอัลลัฟที่ให้ข้อมูลกับผู้สัมภำษณ์ว่ำ ตนเองรู้ว่ำจะเรียนอะไรจำกใครที่ไหนอย่ำงไร แต่

ตนเองไม่มีเวลำที่จะเรียนรู้ กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมไม่ว่ำจะเป็นมุอัลลัฟใน

เขตชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตำมจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำเนื่องจำกมุอัลลัฟต้องติดต่อสัมพันธ์กับ

บุคคลอ่ืนในครอบครัว บรรยำกำศควำมเป็นมุสลิมในครอบครัวจะช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟได้ พบว่ำ กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟจะถูกต้องหรือไม่

นั้น สิ่งส ำคัญที่สุดคือตัวมุอัลลัฟเองต้องมีควำมตระหนักในควำมเป็นมุสลิมของตนเอง มีจิตส ำนึกของ

ควำมเป็นมุสลิมด้วยควำมศรัทธำอย่ำงแท้จริงมิใช่เข้ำรับศำสนำอิสลำมเพื่อกำรแต่งงำนกับมุสลิม

เท่ำนั้น  จึงเป็นหน้ำที่ของมุอัลลัฟต้องเรียนรู้หลักกำรของศำสนำอิสลำมอย่ำงสม่ ำเสมอหลังจำก

แต่งงำนกับมุสลิม 

         7.6.2  สิ่งแวดล้อมทำงชุมชนหรือสังคม 

กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลหรือกำรสื่อสำรกลุ่มของมุอัลลัฟกับบุคคลที่มำจำกวัฒนธรรมอ่ืน

ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมของผู้นับถือศำสนำอิสลำม มีให้มุอัลลัฟพบเสมอในฐำนะที่มุอัลลัฟเป็นมุสลิม กำรที่

มุอัลลัฟออกจำกวัฒนธรรมเดิมของตนก้ำวสู่วัฒนธรรมอิสลำมอำจเกิดปัญหำกำรสื่อสำรระหว่ำง

วัฒนธรรม มุอัลลัฟจะมีกำรกำรปรับตัวมำกน้อยในกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมต่ำงกัน  กำรเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลำมของมุอัลลัฟและละทิ้งวัฒนธรรมเดิมที่เคยเรียนรู้ ท ำให้

มุอัลลัฟต้องเรียนรู้กำรปรับตัวเพื่อเข้ำสู่วัฒนธรรมใหม่และมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมใหม่   มุอัลลัฟ

สำมำรถปรับตัวได้มำกน้อยอย่ำงไรขึ้นอยู่กับพื้นฐำนส่วนบุคคลเช่น บุคลิกนิสัย ทัศนคติ และจำกควำม

ช่วยเหลือและสนับสนุนจำกบุคคลในชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่  มุอัลลัฟจ ำเป็นต้องเข้ำ

ใจควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมอิสลำมกับวัฒนธรรมอื่นที่ต่ำงจำกวัฒนธรรมอิสลำม  

ข้อมูลจำกกำรศึกษำ พบว่ำ มุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้หลักกำร

ของศำสนำอิสลำมได้ดีกว่ำมุอัลลัฟในเขตชนบท แต่อยู่ที่ตัวของมุอัลลัฟเองว่ำจะเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้

หรือไม่ มุอัลลัฟในชุมชนเมืองถ้ำไม่สนใจ ไม่เข้ำถึงแหล่งเรียนรู้  กำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมก็จะเกิดขึ้นได้น้อยกว่ำมุอัลลัฟที่อยู่ในชนบทที่สนใจหำควำมรู้และพยำยำมเข้ำถึง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อำศัย  ไม่ว่ำสิ่งแวดล้อมทำงชุมชนหรือสังคมของมุอัลลัฟจะเอ้ือต่อกำรเรียนรู้
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หลักกำรของศำสนำอิสลำมมำกน้อยอย่ำงไรก็ตำม ถ้ำมุอัลลัฟไม่ให้ควำมสนใจ ไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้

เกี่ยวกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมแล้ว กำรอำศัยอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ไม่ใช่เร่ือง

ส ำคัญที่จะส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ข้อมู ลจำกกำร

สัมภำษณ์มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ มุอัลลัฟได้รับกำรเรียนรู้จำกหลักกำร

ของศำสนำอิสลำม ไม่แตกต่างกัน คือมุอัลลัฟจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักกำรศรัทธำ หลักกำรปฏิบัติ และ

หลักจริยธรรมเหมือนกัน  

กล่ำวได้ว่ำมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองสำมำรถเรียนรู้หลักกำรศำสนำอิสลำมในเร่ืองที่ตนเอง

ต้องกำรได้จำกแหล่งเรียนรู้ในชนบท เช่นเดียวกันมุอัลลัฟในชนบทก็สำมำรถศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม

ในหลักกำรของศำสนำอิสลำมได้จำกแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมือง   บริบทของสิ่งแวดล้อมทำง

ครอบครัว ชุมชนหรือสังคมทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มุอัลลัฟ

ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเรียนรู้และสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมได้อย่ำงถูกต้อง

สมบูรณ์  โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ ได้แก่ สภำวะแวดล้อมขณะสื่อสำร  ประเด็นกำรสื่อสำร ตัวมุอัลลัฟในฐำนะผู้สื่อสำร บุคคลที่

มุอัลลัฟสื่อสำรด้วย และผลที่ต้องกำรจำกกำรสื่อสำร 

สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร :  เป็นเงื่อนไขซึ่ง ก่อให้เกิดสถำนกำรณ์หนึ่งๆ ขึ้นมำ ได้แก่

ควำมตระหนักในควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงมุอัลลัฟกับคู่สื่อสำร ทั้งอย่ำงเป็น

ทำงกำรและไม่เป็นทำงกับบุคคลหรือกลุ่มคน  ณ สถำนที่ใดสถำนที่หนึ่ง ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง หรือ

ในกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หำกมุอัลลัฟเผชิญหน้ำกับบุคคลที่รู้จักสนิทสนม หรือคนที่คุ้นเคยกันมำ

ก่อน และบุคคลนั้นรู้ว่ำมุอัลลัฟเป็นมุสลิม พบว่ำ มุ อัลลัฟจะไม่สื่อสำรหรือแสดงอัตลักษณ์มุสลิม

ออกมำ  แต่ในกรณีที่มุอัลลัฟเข้ำไปมีส่วนร่วมหรือเป็นสมำชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งบุคคลในกลุ่ม

นั้นไม่รู้จักกับมุอัลลัฟ มุอัลลัฟจะสื่อสำรอัตลักษณ์โดยตระหนักถึงควำมเป็นมุสลิมของตนเองด้วยกำร

เปิดเผยตัวตน โดยกำรแจ้งให้ทรำบ ส ำหรับมุอัลลัฟหญิงถึงแม้บุคคลที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสำรด้วยไม่

รู้จักกันมำก่อน ถ้ำมุอัลลัฟหญิงผู้นั้นแต่งกำยคลุมฮิญำบก็จะเป็นกำรแจ้งให้บุคคลอ่ืนที่ไม่รู้จักทรำบได้

ทันทีว่ำมุอัลลัฟเป็นมุสลิม  มุอัลลัฟไม่ว่ำชำยหรือหญิงเมื่อออกนอกบ้ำนไม่แต่งกำยแสดงให้ผู้อ่ืนรู้ว่ำ

เป็นมุสลิม บุคคลอ่ืนที่พบเห็นมุอัลลัฟจะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำมุอัลลัฟเป็นมุสลิม เพรำะจะกลมกลืน

กับคนทั่วไปในสังคม  
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แต่ถ้ำในสถำนกำรณ์นั้นๆ เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมแล้ว  ถ้ำ

หลีกเลี่ยงได้ตัวมุอัลลัฟในฐำนะผู้สื่อสำรเลือกที่จะหลีกเลี่ยงออกจำกสถำนกำรณ์นั้น ถ้ำไม่สำมำรถ

หลีกเลี่ยงได้มุอัลลัฟจะสื่อสำรด้วยกำรบอกกล่ำวให้บุคคลอ่ืนทรำบว่ำตนเป็นมุสลิม เพื่อที่จะได้รับกำร

ปฏิบัติต่อกันอย่ำงถูกต้อง เข้ำใจกันทั้งสองฝ่ำย เป็นกำรรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกันในสภำวะ

แวดล้อมขณะสื่อสำร ควำมตระหนักในอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมุอัลลัฟ 

จำกกำรที่มุอัลลัฟอำจจะเคยเคร่งครัดหรือไม่ก็ตำมในศำสนำเดิมที่นับถืออยู่แล้วต้องเปลี่ยนตัวให้เป็น

คนที่มีควำมเคร่งครัดมำกขึ้นเมื่อตนเองเข้ำมำนับถือศำสนำอิสลำมเป็นกำรผลักดันให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  

สิ่งที่เกิดผลกระทบกับมุอัลลัฟเองอย่ำงเห็นได้ชัดคือควำมตระหนักถึงควำมเป็นมุสลิมเมื่อ

มุอัลลัฟไปมำหำสู่หรือติดต่อกับครอบครัวเดิม กลุ่มคนกลุ่มเดิมที่มุอัลลัฟเคยมีปฏิสัมพันธ์ในฐำนะ

ควำมเป็นมุสลิม พบว่ำ มุอัลลัฟเลือกที่จะหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เห็นว่ำขัดกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมใน

สภำวะแวดล้อมในขณะนั้น หรือในสถำนกำรณ์กำรสื่อสำรในขณะนั้น แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม

ควำมเคร่งครัดที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ของตนเอง ถึงแม้จะไม่สำมำรถบอกได้ว่ำมุอัลลัฟจะ

เคร่งครัดในหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำกน้อยเพียงใด แต่จำกข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จำกกำรสังเกตและกำร

สัมภำษณ์มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท พบว่ำ พฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมแสดงออกให้เห็นว่ำมุอัลลัฟมีควำมตระหนักถึงอัตลักษณ์ควำมเป็น

มุสลิมของตนเอง  ข้อสังเกตบำงประกำรที่ผู้วิจัยพบคือ พฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์

ควำมเป็นมุสลิมไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่ำมุอัลลัฟคนนั้นมีควำมเคร่งครัดในหลักกำรของศำสนำอิสลำม

อย่ำงแท้จริงหรือไม่ เป็นเพียงพฤติกรรมกำรต่อรองเพื่อสื่อควำมหมำยกับบุคคลอ่ืนในบำงสิ่งที่มุอัลลัฟ

ต้องกำรในสภำวะแวดล้อมของกำรสื่อสำรในขณะนั้น  

ประเด็นการสื่อสาร : ประเด็นการสื่อสารระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนแบ่งออกได้ 2 

ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหลักการศาสนาอิสลามโดยตรงหรือ

สื่อสารกันในเร่ืองทั่วๆไปแต่มีเร่ืองของหลักการศาสนาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้อง และประเด็นที่สองคือ

เร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม พบว่า ในช่วงแรกของการที่มุอัลลัฟคบ

หากับมุสลิมในฐานะคนรักและหลังจากช่วงแรกของการนิกะหฺ (แต่งงาน) กันแล้ว มุอัลลัฟทั้งในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทจะเรียนรู้และสื่อสารกับมุสลิม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนา

อิสลาม เพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกัน เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ และการศรัทธา 
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โดยมักจะเร่ิมต้นด้วยการที่มุอัลลัฟเป็นฝ่ายสอบถามในประเด็นที่มุอัลลัฟไม่เข้าใจหรือเกิดความสงสัย

ขึ้นกับตนเอง โดยบุคคลแรกที่มุอัลลัฟเลือกที่จะสอบถามก็คือสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟเอง หรือ

อาจจะเป็นบุคคลที่มุอัลลัฟไว้ใจและสามารถพูดคุยได้ ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความรู้สึกเป็นพี่น้อง

มุสลิม จากเพื่อนมุสลิมของมุอัลลัฟหรือจากมุสลิมคนอื่นๆ ที่มุอัลลัฟรู้จัก    

ส าหรับประเด็นการสื่อสารในเร่ืองทั่วๆไปแต่มีเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของอิสลาม 

พบว่า การสื่อสารของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนเมื่อมีเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามมุอัลลัฟจะมีลักษณะ

เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกันเมื่อบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยเป็นมุสลิม  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเคย

รู้จักหรือไม่เคยรู้จักมุอัลลัฟมาก่อนก็ตาม ประเด็นการสื่อสารที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยจะเป็นเร่ืองที่

มุอัลลัฟได้เรียนรู้และได้สื่อสารเพื่อความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น ไม่มีประเด็น

การสื่อสารที่จะเป็นข้อโต้แย้งหรือเปรียบเทียบในเร่ืองความเชื่อถือ หรือความศรัทธาเดิมที่มุอัลลัฟเคย

ประพฤติปฏิบัติมา แต่จะเป็นประเด็นการสื่อสารที่มุอัลลัฟจะได้รับค าแนะน า ได้รับแนวทางจากมุสลิม

ที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยว่า เมื่อเป็นมุสลิมแล้วมุอัลลัฟควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้ผู้อ่ืน

มองเห็นความเป็นมุสลิมของตัวมุอัลลัฟเอง  

ประเด็นในเร่ืองที่ไม่ เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามและในระหว่างการ

ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกันนั้นไม่มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดที่เกี่ยวข้องอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟ  มุอัลลัฟจะไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้กับบุคคลที่ก าลังมีปฏิสัมพันธ์นั้น

ทราบได้ว่าตนเองเป็นมุสลิมนอกเสียจากว่ามุอัลลัฟมีสัญลักษณ์ของความเป็นมุสลิมแสดงให้เห็น เช่น

การแต่งกายของมุอัลลัฟหญิง ถ้าแต่งปกติเหมือนคนไทยทั่วไปและประเด็นการพูดคุยสนทนาไม่

เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม บุคคลที่มุอัลลัฟหญิงพูดคุยสื่อสารด้วยจะไม่ทราบเลยว่า

มุอัลลัฟเป็นมุสลิม นอกเสียจากว่าบุคคลที่มุอัลลัฟก าลังปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นทราบอยู่ก่อนแล้วว่า

มุอัลลัฟเป็นมุสลิม  แต่ถ้าเป็นในกรณีมุอัลลัฟชายที่แต่งตัวตามแบบสากลทั่วไปไม่มีสิ่งแสดงถึง        

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม หากประเด็นการสนทนาไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของศาสนาอิสลามแล้ว พบว่า 

มุอัลลัฟไม่สื่อสารให้บุคคลที่ตนเองก าลังสื่อสารพูดคุยด้วยทราบว่าตนเองเป็นมุสลิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า

ประเด็นในการสนทนานั้นจะพัฒนาพฤติกรรมของมุอัลลัฟไปสู่ความจ าเป็นที่มุอัลลัฟต้องสื่อสา ร     

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาหรือไม่ 

ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบท ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 4 และ บทที่ 5 พบว่ามุอัลลัฟที่กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนา

อิสลามเพื่อต้องการสมรสกับมุสลิม แบ่งออกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับศาสนา
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อิสลามโดยการเรียนรู้ในเร่ืองหลักการของศาสนาจนเกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าตนเองจะเปลี่ยนความ

ศรัทธาเดิมมาศรัทธาในศาสนาอิสลามได้ และกลุ่มที่เข้ารับศาสนาอิสลามด้วยภาวะจ ายอมหรือเหตุผล

ในที่ต้องมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเองกับมุสลิม มีพฤติกรรมกำรเรียนรู้และกำร

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมแตกต่ำงกัน โดยมุอัลลัฟกลุ่มที่มีการเตรียมพร้อมที่จะเข้ารับศาสนา

อิสลาม สามารถเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้ดีกว่ากลุ่มที่เข้ารับศาสนาอิสลามด้วย

ภาวะจ ายอมหรือเหตุผลที่ต้องมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง เนื่องจากตัวเองไม่มีความ

ตั้งใจต้ังแต่แรกที่จะเข้ารับศาสนาอิสลาม แต่จ าเป็นต้องเข้ารับอิสลามเพื่อให้สามีหรือภรรยาของตนเอง

ซึ่งเป็นมุสลิมได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ก าหนดให้มุสลิมต้องแต่งงาน

กับมุสลิมด้วยกัน   

ทั้งนี้สิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร คือ ทักษะและประสบการณ์ใน

การเรียนรู้และการสื่อสารของตัวมุอัลลัฟเองเกี่ยวกับเร่ืองหลักการของศาสนาอิสลาม  ความรู้สึกที่

มุอัลลัฟมีต่อตนเอง ต่อบุคลที่สื่อสารด้วย  ต่อสภาวะแวดล้อมขณะเรียนรู้และสื่อสาร รวมถึงเกี่ยวข้อง

กับความรู้และประสบการณ์ของมุอัลลัฟทั้งในประเด็นที่มุอัลลัฟสื่อสารกับ ตนเอง หรือสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน 

บุคคลท่ีมุอัลลัฟสื่อสารด้วย  : การสื่อสารของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทกับบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารกลุ่มก็ตาม บุคคลที่มุอัลลัฟ

สื่อสารด้วยมีทั้งที่รู้จักกับมุอัลลัฟเป็นอย่างดี รู้จักกับมุอัลลัฟอย่างผิวเผิน และ ไม่เคยรู้จักกับมุอัลลัฟมา

ก่อนเลย พบว่า บุคคลที่รู้จักกับมุอัลลัฟเป็นอย่างดีหรือรู้จักกับมุอัลลัฟอย่างผิวเผินจะมีส่วนช่วยในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ตามสถานภาพความสัมพันธ์ระหว่าง

มุอัลลัฟกับบุคคลนั้น เช่น การทักทายกันด้วยการกล่าวให้ “สลาม” เป็นภาษาอาหรับ การเรียกชื่อมุสลิม

ของมุอัลลัฟ เช่น ตอฮา   ยูซุบ  ฮาบีบะห์  ฟีซะห์ เป็นต้น การให้ความนับถือซึ่งกัน เช่น  เรียกมุอัลลัฟ

เพศหญิง ว่า “นิ” หรือ เรียกมุอัลลัฟเพศชายว่า “บัง” ซึ่งในค าเรียกของภาษาไทย หมายถึง “พี่” เป็นการ

ให้เกียรติซึ่งกัน เป็นสิ่งที่บุคคลที่รู้จักมุอัลลัฟสะท้อนให้เห็นว่า มุอัลลัฟเป็นมุสลิมคนหนึ่งในชุมชน

หรือสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 

ในกรณีของบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยไม่เคยรู้จักกับมุอัลลัฟมาก่อนและไม่ทราบด้วยว่า

มุอัลลัฟเป็นมุสลิม หากมีการสื่อสารกันและไม่มีประเด็นหรือมีสิ่งที่ท าให้มุอัลลัฟต้องแสดงตัวตนว่า

เป็นมุสลิมออกมา และตัวมุอัลลัฟเองไม่มีสิ่งบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม บุคคลที่มุอัลลัฟ

สื่อสารด้วยก็จะไม่ทราบว่าก าลังสื่อสารกับมุสลิม  แต่ถ้าหากมุอัลลัฟแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความ
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เป็นมุสลิมของตนเอง เช่นเร่ืองการแต่งกาย หรือ การเลือกรับประทานอาหาร บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสาร

ด้วยก็จะทราบว่ามุอัลลัฟเป็นมุสลิมจากสิ่งที่มุอัลลัฟสื่อสารให้เห็นอย่างเปิดเผยถึ งแม้ว่าประเด็นการ

สื่อสารน้ันจะไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของหลักการศาสนาอิสลามก็ตาม 

ผลท่ีต้องการจากการสื่อสาร : ผลจากการสื่อสารของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทกับบุคคลอ่ืนที่มุอัลลัฟต้องการ คือ การสื่อสารให้บุคคลอ่ืนได้รู้ถึงความเป็นมุสลิมของ

ตนเอง และบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยนั้นสะท้อนให้เห็นว่ามุอัลลัฟเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ต่างฝ่ายต่าง

รับรู้ซึ่งกันในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ในสถานการณ์ของการสื่อสารขณะนั้น โดยเฉพาะในประเด็น

ของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสารในเร่ืองของศาสนาอิสลาม  ในการสื่อสาร

ระหว่างกันของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน พบว่าในสถานการณ์ของการสื่อสารนั้นมุอัลลัฟและบุคคลที่

มุอัลลัฟสื่อสารด้วยต่างมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ส่งผลให้มุอัลลัฟเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ เปลี่ยนแปลงความรู้และทัศนคติ ระหว่างกันตลอดเวลา การรับรู้

ความหมายในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยความเข้าใจตรงกันในระหว่างการสื่อสารของ

มุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผลของการสื่อสารเกิดสัมฤทธิผล  

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่า ผลที่มุอัลลัฟต้องการจากการเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมกับบุคคลอ่ืนนั้น ในบางครั้งเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟเจตนาให้เกิดขึ้นตาม

ความต้องการของตนเองอย่างชัดเจน  แต่ในบางคร้ังมุอัลลัฟไม่มีเจตนาที่จะ เรียนรู้หรือสื่อสาร          

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมถ้าไม่มีเหตุให้มุอัลลัฟต้องแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาใน

ทันทีทันใด ผู้วิจัยพบข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ผลของการเรียนรู้และการสื่อสารที่มุอัลลัฟแสดง

ออกมาเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟต้องการให้เกิดผลดีต่อตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ชุมชน 

หรือ สังคม ที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ โดยอาจจะเป็นผลที่มุอัลลัฟต้องการให้เกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้า 

หรือ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ

ยาว  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมทั้งในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทดังที่กล่าวมา พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือตัวมุอัลลัฟเอง ที่จะ

เปิดรับและเข้าถึงในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างเต็มใจด้วยความศรัทธาในศาสนาอิสลามอย่าง

แท้จริง  เรียนรู้และสื่อสารลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างเข้าใจ สามารถสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่ืนที่ตนเอง
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สื่อสารด้วยได้รับรู้ถึงความเป็นมุสลิมของตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับตนเองในฐานะที่เป็นมุสลิม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
                            
        

 

                  

 

 

ภำพที่ 7.1 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้และกำรสื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิม 

 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร 

ประเด็นการสื่อสาร 

ตัวมุอัลลฟัในฐานะผู้สื่อสาร บุคคลท่ีมุอัลลฟัสื่อสารด้วย 

สภาวะแวดลอ้มขณะสือ่สาร 

ผลที่ต้องการจากการสือ่สาร 
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บทที ่8 

สรุป อภิปรายผล  และ ข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการเพิ่มจ านวนของ “มุอัลลัฟ” หรือ “มุสลิม

ใหม่” ในสังคมไทยด้วยการแต่งงานระหว่างมุสลิมกับคนที่นับถือศาสนาต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

แต่งงานของมุสลิมกับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ท าให้ครอบครัว 

ชุมชนและสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ให้ความส าคัญกับมุอัลลัฟมากขึ้นด้วยความสนใจและใส่ใจใน

พฤติกรรมต่างๆ ของมุอัลลัฟที่อาจจะประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลามด้วยความเข้าใจที่

ไม่ถูกต้อง จึงมีการเปิดสอนหลักการของศาสนาอิสลามให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปตามสถาบันสอนศาสนา

อิสลามหรือตามมัสยิดต่างๆ ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย  ศาสนาอิสลามให้

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการกล่าวค าปฏิญาณตนว่า    “ อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ  

อันนะ มุฮัมมะดัรฺ  เราะซูลุลลอฮฺ ”  
 

َرُسْوُل اهلِل َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا الَ ِإَلَه ِإالَّ اهلُل َأْشَهُد َأْن  

หลังจากที่มุอัลลัฟกล่าวค าปฏิญาณตนดังกล่าวข้างต้นแล้ว แสดงถึงมุอัลลัฟยอมรับตนเอง
ว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) และมุฮัมมัดเป็นทูต (รอซูล) ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  ดังนั้น
ศาสนาอิสลามจึงเป็นแนวทางในการด าเนินชิวิตที่มุอัลลัฟต้องปฏิบัติตามในฐานะมุสลิมผู้ศรัทธาคน
หนึ่ง และสามารถที่จะเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้ผู้อ่ืนทราบได้ว่าตนเองคือ มุสลิม  
นอกเหนือจากความส าคัญที่กล่าวมานั้น การศึกษาในครั้งนี้ยังมีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางสังคมศาสตร์ของผู้คนในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็น “มุอัลลัฟ” ทั้งนี้เพราะศาสนา

อิสลามมีข้อก าหนดที่ชัดเจนส าหรับผู้ศรัทธา ดังที่ปรากฏในคัมภีร์อัล-กุร ฺอาน ซึ่งมุสลิมใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต ซูเราะฮฺ (บท) ที่ 109 ชื่ออัลกาฟิรูน โองการ (อายะหฺ) ที่ 6 ว่า 
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 “ละกุม ดีนุกุม ว่าลิย่าดีน”  มีความหมายว่า “ส าหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน 

(ฉันจะไม่ปฏิบัติตามแนวทางนั้น) และส าหรับฉันก็คือศาสนาของฉัน (พวกท่านจะไม่ปฏิบัติตาม

แนวทางของฉัน)” (พระมหาคัมภีร์อัล-กุรอฺาน ฮ.ศ.1428,1763)   

ดังนั้นมุอัลลัฟไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบทก็ตามเมื่อเปลี่ยนจากศาสนา

เดิมที่นับถืออยู่มานับถือศาสนาอิสลาม จึงต้องมีความชัดเจนในการด าเนินชีวิตตามหลักการของศาสนา

อิสลาม การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 3 ประการคือ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทของไทย 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคล

ในครอบครัว ชุมชน และ สังคม  ในการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบทของไทย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อได้อย่างเข้าใจใน

พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ โดยผู้วิจัยอธิบายเพื่อตอบ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 บท คือ บทที่ 4 และ บทที่ 5   อธิบายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่  2 

ไว้ในบทที่ 6  และอธิบายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่  3 ไว้ในบทที่ 7  ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ได้ข้อสรุปของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

ดังต่อไปนี้ 
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ข้อสรุปท่ี 1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมและ

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง

และชุมชนชนบท  

1. พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบทแบ่งออก 4  ลักษณะ ประกอบด้วย การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และ

ความรู้สึกนึกคิด  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติ การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน

ทางด้านความรู้  ความคิดเห็น และ การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมการ

เรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขตชุมชนเมือง พบว่า มุอัลลัฟมีวิธีการเรียนรู้เพื่อ

ปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ให้สอดคล้องกับ

บุคคลอ่ืนเพื่อให้เกิดการยอมรับ  เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและทัศนคติให้เข้ากับบุคคลหรือ

สังคมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้าน

ความรู้  ความคิดเห็นคล้อยตาม จนเกิดเป็นความศรัทธาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองสามารถปฏิบัติตนอยู่

ในแนวทางถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ ทั้งวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม   ประกอบด้วย การสังเกตการสอบถาม การ

บอกเล่า การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา และ การอ่านหนังสือหรือจากสื่อ

อ่ืนๆ  

2. พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  จะประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ แบบแผน หรือวิธีการที่มีอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่มุ อัลลัฟอาศัยอยู่ ซึ่งมุอัลลัฟมีความ

เข้าใจในสถานภาพและบทบาทของตนเองตามที่ครอบครัวและชุมชนคาดหวัง พฤติกรรมการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้น บุคคลแรกที่มีบทบาท

ส าคัญในการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมก็คือสามีหรือภรรยาซึ่งเป็นคู่สมรสของ

มุอัลลัฟเอง เพราะเป็นคนที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ

มากที่สุด บริบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟประกอบด้วย การสื่อสารภายใน

บุคคล  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่ม 
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การสื่อสารภายในบุคคลของมุอัลลัฟแบ่งได้ 2 ประการ คือ การสื่อสารโดยอาศัยจิตส านึก 

และการสื่อสารโดยอาศัยสติสัมปชัญญะ 

การสื่อสารระหว่างบุคคล มีปัจจัยส าคัญได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ส่งสารและผู้รับ

สาร ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหาสารและการน าเสนอสาร ในบทบาทที่มุอัลลัฟมีความเป็นสมาชิกใน

ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นลูก  และ ความเป็นสามีภรรยากัน 

การสื่อสารกลุ่มของมุอัลลัฟแบ่งได้ 2 รูปแบบ  ได้แก่ การสื่อสารภายในครอบครัวและการ

สื่อสารภายในชุมชน 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมุอัลลัฟขึ้นอยู่กับบริบทของสิ่ งแวดล้อมทาง

ครอบครัว และ สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร 

ประเด็นการสื่อสาร ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการ

สื่อสาร 

 

ข้อสรุปท่ี 2 ผลการศึกษาปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสาร  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

1. ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองหลักการศรัทธา   การ

ศรัทธา (อีมาน) ตามทัศนะของอิสลาม หมายถึง การมีจิตใจเชื่อมั่น ยืนยันด้วยวาจา และปฏิบัติด้วยกาย 

หลักการศรัทธาในศาสนาอิสลาม มี 6 ประการ ประกอบด้วย ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ศรัทธาต่อ     

มาลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ของอัลลอฮฺ(ซบ.)   ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ(ซบ.)   ศรัทธาในคัมภีร์

ต่างๆอัลลอฮฺ(ซบ.)   ศรัทธาในวันกียามะฮฺ(วันสิ้นโลก) และ ศรัทธาต่อเกาะฎอร์-เกาะฎัร (กฎแห่งความ

ดี ความชั่ว)  

ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ปัญหาที่เกิดกับมุอัลลัฟคือเร่ืองระยะเวลาการเรียนรู้ที่จะท าให้

มุอัลลัฟเกิดความศรัทธาแตกต่างกันบางคนเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วบางคนต้องใช้เวลาเพื่อให้ตนเองเกิด

ความศรัทธา มุอัลลัฟกลุ่มที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและเต็มใจที่ จะเข้ารับอิสลามมีการเรียนรู้

เพื่อให้ตนเองเกิดความศรัทธาได้รวดเร็วกว่า  ส่วนมุอัลลัฟกลุ่มที่มีเหตุท าให้ตนเองต้องเข้ารับศาสนา

อิสลามเพื่อให้ตนเองและสามีหรือภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามต้องใช้

เวลาในการเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดความศรัทธา มุอัลลัฟแก้ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์
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ความเป็นมุสลิมในเร่ืองการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) ด้วยการให้เวลากับตนเองเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความ

ศรัทธาและเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียว 

ศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ของอัลลอฮฺ(ซบ.)   มุอัลลัฟต้องมีความศรัทธาและเชื่อว่า

มาลาอีกะฮฺ คือผู้ที่ปฏิบัติตามค าบัญชาของอัลลอฮฺ(ซบ.) ไม่มีการบังคับให้มุสลิมหรือมุอัลลัฟต้องจ าชื่อ

ของมาลาอีกะฮฺ แต่ให้เชื่อว่าบรรดามาลาอีกะฮฺมีอยู่จริง และศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺของอัลลอฮฺ (ซบ.)  

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมุอัลลัฟคือการจ าชื่อของมาลาอีกะฮฺที่มีหน้าที่ต่างๆกัน  มุอัลลัฟบางท่านรู้ว่ามี   

มาลาอีกะฮฺแต่ไม่รู้ว่า ชื่ออะไร ท าอะไร ส่วนในเร่ืองความศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺนั้น มุอัลลัฟบาง

คนไม่เคยเรียนรู้มาก่อน มุอัลลัฟแก้ปัญหาการเรียนรู้ในเร่ืองการศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺของ  

อัลลอฮฺ(ซบ.) ด้วยการรับฟังการสอนหรือการบอกเล่าจากผู้รู้  ส่วนการที่มุอัลลัฟจะสื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ว่า

ตนเองศรัทธาต่อบรรดามาลาอีกะฮฺของอัลลอฮฺ(ซบ.) นั้นไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นรูปธรรมได้ 

เพราะเป็นเร่ืองที่มุอัลลัฟและมุสลิมทุกคนต้องเชื่อถือศรัทธาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเอง การเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์มุสลิมในเร่ืองการศรัทธาต่อมาลาอีกะฮฺ (เทวทูต) ของอัลลอฮฺ(ซบ.) จึงเป็นสิ่งที่ไม่

สามารถสื่อสารออกมาให้เห็นได้ ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้  

ศรัทธาต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ(ซบ.)  มุอัลลัฟทุกคนทราบว่าศาสดา (นบี) มุฮัมมัด

(ศ็อลฯ) เป็นศาสดาของศาสนาอิสลาม เป็นศาสดาองค์สุดท้ายที่มาประกาศศาสนาอิสลาม แต่มุอัลลัฟ

ไม่ทราบว่าก่อนหน้าศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แล้ว ศาสนาอิสลามยังมีศาสดาท่านอ่ืนที่ส าคัญ ซึ่ง

มุสลิมต้องรู้จักและศรัทธาว่าเป็นศาสดาที่อัลลอฮฺ(ซบ.) ส่งมาประกาศศาสนาอิสลามก่อนหน้าท่าน

ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มุอัลลัฟเรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับศาสดาของศาสนาอิสลามจากการสอน

ของครูสอนศาสนา จากอิหม่าม หรือจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว ปัญหาในเร่ืองความศรัทธาต่อ

บรรดารอซูลคือมุอัลลัฟไม่ทราบว่าใครคือรอซูล และรอซูลท่านไหนได้รับคัมภีร์อะไรจากอัลลอฮฺ

(ซบ.) มุอัลลัฟบางคนเคยเรียนรู้มาบ้างเกี่ยวกับเร่ืองราวของรอซูล แต่มุอัลลัฟไม่สามารถสื่อสารได้ว่า

ตนเองศรัทธาหรือไม่อย่างไร มุอัลลัฟจะทราบเพียงว่ามุสลิมมีท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็น

แบบอย่างในการด าเนินชีวิต 

ศรัทธาในคัมภีร์ต่างๆ ของอัลลอฮฺ(ซบ.)   ปัญหาของมุอัลลัฟคือไม่สามารถอ่านคัมภีร์            

อัล-กุรฺอานที่เป็นภาษาอาหรับ  และไม่มีเวลาในการเรียนรู้  มุอัลลัฟแก้ปัญหาโดยที่บางคนพยายาม

เรียนรู้การอ่านกับครูสอนศาสนา  บางคนเคยอ่านฉบับที่มีความหมายภาษาไทย แต่อ่านแล้วก็ไม่

สามารถท าความเข้าใจในเร่ืองที่อ่านได้ มุอัลลัฟบางคนเคยฟังความหมายของคัมภีร์อัลกุรฺ-อานจาก
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รายการวิทยุ และมุอัลลัฟบางคนไม่เคยศึกษาคัมภีร์อัล-กรฺอานเลย วิธีแก้ปัญหาของมุอัลลัฟคือมุอัลลัฟ

ต้องให้เวลากับตนเองศึกษาให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความศรัทธา การศรัทธาโดยเฉพาะต่อคัมภีร์    

อัล-กุรฺอาน และปฏิบัติตามบัญญัติต่างๆ ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัล-กุรฺอานและประพฤติตนตามค าสอนของ

คัมภีร์อัล-กุรฺอานเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมุอัลลัฟในฐานะมุสลิมใหม่  อัลลอฮฺ(ซบ.) จะไม่ทรง

รับการกระท าใดๆ ที่ไม่ได้เป็นค าสอนที่มาจากคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน  
ศรัทธาในวันกียามะฮฺ (วันสิ้นโลก)  มุอัลลัฟเชื่อถือตามหลักการของศาสนาอิสลาม ว่าวัน

สิ้นโลกมีจริง และต้องเชื่อมั่นว่าวันสิ้นโลกต้องเกิดขึ้นจริง ทุกคนต้องถูกสอบสวน มุอัลลัฟบางคนมี

ความเชื่อเร่ืองวันสิ้นโลกมาก่อน แต่มีความเชื่อตามความเชื่อถือเดิมของตนก่อนเข้ารับอิสลาม แต่

หลังจากเข้ารับอิสลามแล้วจึงรู้ว่า ท าไมมุสลิมต้องเชื่อและศรัทธาต่อวันสิ้นโลก ปัญหาที่เกิดกับ

มุอัลลัฟคือมุอัลลัฟไม่เข้าใจว่าต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกอย่างไร และท าอย่างไรจึงจะเรียกว่าตนเอง

ศรัทธาต่อวันสิ้นโลก และผู้อ่ืนจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองศรัทธาต่อวันสิ้นโลก มุอัลลัฟบางคนไม่รู้เลยว่า

นอกจากศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.) และศรัทธาต่อศาสดา (นบี) มุฮัมมัด(ศ็อลฯ) ในฐานะที่เป็นศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ(ซบ.)แล้วยังต้องศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วย เนื่องจากมุอัลลัฟไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมหลังจาก

แต่งงาน 

ศรัทธาต่อกฏเกาะฎอร์ – เกาะฎัร (กฎแห่งความดี ความชั่ว)  มุอัลลัฟบางคนได้เรียนรู้และ

เข้าใจในเร่ืองกฏแห่งความดี ความชั่ว  มุอัลลัฟรู้ว่าเมื่อเป็นมุสลิมแล้วจะต้องถูกทดสอบความศรัทธา

จากอัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าจากคนในครอบครัว จากครูสอนศาสนา ปัญหาที่เกิด

กับมุอัลลัฟคือการที่มุอัลลัฟต้องยอมรับการทดสอบว่ามาจากอัลลอฮฺ(ซบ.) มุอัลลัฟจะต้องไม่โทษว่าท า

สิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้  ไม่กล่าวหาสิ่งต่างๆ มุอัลลัฟต้องอดทนต่อการทดสอบจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ในฐานะ

ความเป็นมุสลิม แต่มุอัลลัฟไม่สามารถแสดงความศรัทธาต่อกฏ กอฎอร์-กอฎัรให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ 

นอกจากการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาอิสลาม 

2. ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองหลักปฏิบัติ หลัก

ปฏิบัติในศาสนาอิสลามมี 5 ประการ ประกอบด้วย ประการแรก การปฏิญาณตน  ยืนยันด้วยวาจาว่า 

“อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ  อันนะ มุฮัมมะดัรฺ  เราะซูลุลลอฮฺ” ความหมาย คือ ไม่มี

พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและมุฮัมมัดเป็นศาสนทูต (รอซูล) ของอัลลอฮฺ (ซบ.) ประการที่สอง การ

นมาซ (ละหมาด) มุสลิมต้องปฏิบัตินมาซ  การนมาซนั้นเป็นการเคารพภักดีหรือเป็นการบ าเพ็ญสมาธิ

ในอิริยาบถต่างๆ เช่น ยืน  โค้ง  กราบ  นั่ง  โดยกระท าวันละ 5 เวลา  ประการที่สาม การถือศีลอด      
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(ศิยาม/ปอซอ) คือการเว้นจากการกิน  ดื่ม  พูดจาสิ่งเหลวไหล  การมีจิตอกุศล  ประพฤติชั่วทั้งในที่ลับ

และที่ เปิดเผย  หรือแม้แต่การตั้งเจตนาที่ไม่ดี การถือศีลอดนี้ให้ถือในเดือนที่ก าหนดทุกๆ  ปี          

(เดือนรอมฎอน ตามปฏิทินอิสลาม)  เป็นเวลาประมาณ 29 - 30 วัน โดยเร่ิมตั้งแต่รุ่งสางจนถึงดวง

อาทิตย์ตก  

ประการที่สี่ การจ่ายซะกาต  ซะกาตคือส่วนของการบริจาคทรัพย์สินที่ครอบครองเหลือใช้

จากรายได้ในรอบปีร้อยละ 2.5 โดยมีหลักในการค านวณตามเกณฑ์ที่ศาสนาก าหนด  การจ่ายซะกาตถือ

เป็นหน้าที่บังคับแก่มุสลิมทุกคน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทรัพย์สินที่ต้องบริจาคซะกาต

มี 5 ชนิด คือ 1.  เงินและทอง  2. สิ่งเพาะปลูก  3. สินค้า  4. ผลไม้ และ 5. ปศุสัตว์ และประการที่ห้า

ประการสุดท้ายคือ การประกอบพิธีฮัจญ์  เรียกกันว่าไปมักกะฮฺ  (เมกกะ) หรือไปท า “ฮัจญ์”  คือการไป

เยี่ยมหรือการเดินทางไปนครมักกะฮฺ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตามวัน เวลา ที่ก าหนดในเดือน            

ซุลฮิจญะฮฺ (ตามปฏิทินอิสลาม)  ผู้ไปท าฮัจญ์นับเป็นผู้ยอมจ านนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.) จน

ละทิ้งครอบครัว หน้าที่การงาน สถานภาพ และอภิสิทธิ์ต่างๆ ในระหว่างที่ไปท าฮัจญ์ นับเป็นการ

ทดสอบคุณธรรม ความอดทน ความเสียสละ และ ทดสอบการบริหารเงินของมุสลิม 

การปฏิญาณตน  มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างทุกคนทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ต้อง

กล่าวค าปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับศาสนาอิสลามเป็นข้อความภาษาอาหรับก่อนที่จะนิกะหฺ (แต่งงาน) อย่าง

ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟบางคนกล่าวในวันที่จะท าการนิกะหฺ  บางคนกล่าว

ก่อนหน้าที่จะท าการนิกะหฺเป็นระยะเวลาหนึ่งหมายถึงมุอัลลัฟได้พบเจอกับมุสลิมแล้วต้องการที่จะ

แต่งงานด้วยจึงไปเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามจนมีความเข้าใจในหลักการศรัทธาและเข้าเป็นมุสลิม

ระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงท าการนิกะหฺ (แต่งงาน) กับมุสลิม ดังนั้นก่อนที่มุอัลลัฟจะนิกะหฺกับมุสลิม  จึง

ต้องเรียนรู้ในเร่ืองหลักการศรัทธาตามหลักการของศาสนาอิสลามก่อน และต้องกล่าวค าปฏิญาณตน

เพื่อเข้ารับศาสนาอิสลามจึงจะได้ท าการนิกะหฺ (แต่งงาน)  กับมุสลิมที่ตนเองคบหาเป็นคู่รักกันอยู่  การ

ที่มุอัลลัฟจะเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง จึงไม่ใช่เพียงการกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม

เท่านั้น แต่มุอัลลัฟต้องศรัทธาด้วยความบริสุทธิ์ใจและศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ตนเองเกิดความรู้สึกศรัทธา

ตามหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากมุอัลลัฟได้กล่าวปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลาม

อย่างถูกต้องแล้ว  จึงเป็นหน้าที่ที่มุอัลลัฟต้องปฏิบัติตนและมีวิถีชีวิตตามแนวทางของศาสนาอิสลาม 
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การด ารง การนมาซ (ละหมาด) ท่ีจ าเป็น วันละ 5 เวลา   มุอัลลัฟทุกคนรู้ว่าการนมาซเป็น

เร่ืองส าคัญส าหรับมุสลิมทุกคน และจ าเป็นที่มุอัลลัฟควรจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ได้โดยเร็วที่สุดใน

ฐานะที่มุอัลลัฟปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่มุอัลลัฟต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัตินมาซ

ได้ ปัญหาในเร่ืองการนมาซที่เกิดกับมุอัลลัฟคือการท่องจ าบทคัมภีร์ การออกเสียงค าอ่าน และท่าทาง

ต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัตินมาซ มุอัลลัฟที่เรียนเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจากสถาบันสอนศาสนา 

หรือจากครูสอนศาสนามาก่อนที่จะแต่งงาน จะเรียนรู้เกี่ยวกับการนมาซมาก่อนแล้ว มุอัลลัฟบางคนหา

สื่อที่สอนเกี่ยวกับการปฏิบัตินมาซมาศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ปัญหาที่เกิดกับมุอัลลัฟคือถ้า

ครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ไม่เคร่งครัด ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี จะท าให้มุอัลลัฟขาดแรงจูงใจในการที่

จะปฏิบัติการนมาซ ท าให้มุอัลลัฟนมาซไม่เป็นทั้งๆ ที่มุอัลลัฟตระหนักว่าการนมาซเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับตนเองในฐานะที่ตนเองเป็นมุสลิมคนหนึ่ง  

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน   มุอัลลัฟทุกคนผ่านช่วงเวลาของการถือศีลอด บางคนเคย

ทดลองฝึกด้วยตนเองมาก่อนที่จะเข้ารับศาสนาอิสลาม บางคนก็เป็นคร้ังแรกในชีวิต การถือศีลอดช่วย

ให้มุอัลลัฟเข้าใจถึงการศรัทธาของมุสลิมที่มีต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)  มุอัลลัฟเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และ

สื่อสารให้ผู้อ่ืนรู้ด้วยการที่ตนเองถือศีลอดเช่นเดียวกับมุสลิมคนอ่ืน ปัญหาในการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการถือศีลอดเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ไม่ยาก 

การที่มุอัลลัฟจะถือศีลอดได้อย่างเข้มแข็งหรือไม่นั้นมุอัลลัฟต้องตั้งเจตนาในการถือศิลอด โดยการตั้ง

เจตนาว่า “ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเป็นฟัรฎู (สิ่งจ าเป็น) ในเดือนรอมฎอนปีนี้เพื่ออัลลอฮฺ(ซบ.)”  

การบริจาคทรัพย์ (ซะกาต)  มุอัลลัฟทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีท่านใดที่มีคุณสมบัติ

ครบที่จะเป็นผู้บริจาค (ซะกาต) ได้ แต่ในทางกลับกันมุอัลลัฟกลับเป็นผู้ที่ได้รับบริจาค (ซะกาต) จาก

มุสลิม ในฐานะที่มุอัลลัฟคือผู้ที่เข้าศรัทธาในศาสนาอิสลาม เป็นการสนับสนุนและการให้ก าลังใจจาก

พี่น้องมุสลิมแก่มุอัลลัฟ   มุอัลลัฟบางคนรู้ว่ามุสลิมต้องมีการบริจาคเมื่อครบรอบปี แต่ ไม่ทราบว่ามี

กฎเกณฑ์อย่างไร การบริจาค (ซะกาต) ไม่ใช่ปัญหาของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในคร้ังนี้ 

ถึงแม้มุอัลลัฟจะเป็นมุสลิมแล้วก็ตามแต่มุอัลลัฟยังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ศาสนาก าหนด 

การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  มุอัลลัฟมีความรู้เกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์ ว่าเป็น

สิ่งจ าเป็นในเร่ืองหลักการปฏิบัติศาสนกิจ และ รู้ว่าการที่จะไปได้นั้นตนเองต้องมีความพร้อมในทุกๆ

ด้าน ต้องมีความตั้งใจที่อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในชีวิต แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮฺ (ซบ.)  
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เรามีหน้าที่ขอดุอาวฺ  (ขอพร) ให้กับตนเองจากอัลลอฮฺ(ซบ.)  เพราะทุกสิ่งเป็นไปตามประสงค์

ของอัลลอฮฺ(ซบ.) 

3. ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเร่ืองหลักจริยธรรม 

มุอัลลัฟทุกท่าน ได้รับการสอนการบอกเสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราท าไม่ว่าในที่ลับหรือที่เปิดเผย 

อัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงได้ยิน และเราจะได้รับทั้งรางวัลและการลงโทษจากพระองค์ในสิ่งที่

เราประพฤติปฏิบัติ การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเร่ืองจริยธรรม

คือการที่มุอัลลัฟต้องประพฤติตามบัญญัติของอัลลอฮฺ(ซบ.) และตามที่ท่านศาสดา (นบี) มุฮัมมัด    

(ศ็อลฯ) ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง 

การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจึงค่อนข้างหลากหลายซับซ้อน และ

เกี่ยวพันกับระบบสังคมในหลายระดับ ความรู้สึกนึกคิดที่มุอัลลัฟมีต่อตัวเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งเกิดขึ้น

จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวมุอัลลัฟกับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตัวเองและคนอ่ืนมองเราในขณะนั้น 

จึงเป็นกระบวนการนิยามความหมายของปัจเจกและกลุ่มทางสังคมมีการคาบเกี่ยวซ้อนทับกันอยู่  2  

ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเป็น

สิ่งที่มุอัลลัฟสร้างขึ้นได้ตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ มุอัลลัฟมีวิธีที่จะเลือกใช้อัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมภายใต้เงื่อนไขที่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็น

มุสลิมก็จะถูกเลือกน ามาใช้ อันเกิดจากการมุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์กันบุคคลอ่ืนในครอบครัว ชุมชนหรือ

สังคมเดิมและครอบครัว ชุมชนหรือสังคมใหม่ของมุอัลลัฟ ปัญหาการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ มีปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟเกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย ความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม  

ปริมาณของข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลาม  ความสามารถในการเรียนรู้ การจดจ า และ 

การสื่อสารของมุอัลลัฟ รวมถึงประเภทของสื่อที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของตนเอง 

ข้อสรุปท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 

บริบทของชุมชนมุสลิมทั้งในเขตเมืองชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีความสอดคล้องกัน 

คือการมีด าเนินวิถีชีวิตตามกรอบของศาสนาอิสลาม โดยยึดถือค าภีร์อัล-กุรฺอาน และแบบอย่างจากท่าน

ศาสดา (นบี) มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นหลักด าเนินชีวิต ชุมชนรวมถึงสังคมมุสลิมไม่ว่าที่ไหนก็ตามมี
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ลักษณะที่เรียกได้ว่ามีความเป็นไปในทางอนุรักษ์นิยมและเคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลามมาก  

แต่ถ้าวิถีชีวิตโดยทั่วไปของชุมชนหรือสังคมของมุสลิมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  มุอัลลัฟจะมีการ

ปรับตัวในการรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยค านึงถึงพฤติกรรมของตนเองที่ต้องไม่

กระทบต่ออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ในการรับการเปลี่ยนแปลงตนเองของมุอัลลัฟจึงทั้งที่เป็นลักษณะ

ที่เปิดเผยและซ่อนเร้น อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการตัดสินใจ

จากประสบการณ์การเรียนรู้และการสื่อสารของมุอัลลัฟเอง  เมื่อมุอัลลัฟมีวิธีการในการเรียนรู้และการ

สื่อสารที่เหมาะสมก็จะท าให้ได้รับการยอมรับ ได้รับความเข้าใจจากมุสลิมและบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิม 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ข้อมูลที่จากมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ผู้วิจัยท าการ

วิเคราะห์และตีความข้อมูลด้วยการอภิปรายโดยอาศัยกรอบแนวคิดหลักได้แก่ แนวคิดศาสนาอิสลาม

และวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมมุสลิม แนวคิดอัตลักษณ์ และแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม โดยอิง

ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิง

สัญลักษณ์ ด้วยการแบ่งหัวข้อในการอภิปรายผลตามปัญหาน าการ เรียงล าดับตามข้อสรุปที่ค้นพบตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยในคร้ังนี้ กล่าวได้ว่าการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ คือ กระบวนประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

หรือการนิยามความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม ซึ่งเป็นการนิยามตัวตนตาม

แนวทางของหลักการศาสนาอิสลาม หากผู้วิจัยตั้งค าถามว่า “มุอัลลัฟคือใคร” ค าตอบที่ควรจะได้รับ

ควรเป็นค าตอบที่มาจากความรู้สึก นึกคิดของมุอัลลัฟเองว่า “ฉันเป็นใคร” ต้องไม่ใช่ค าตอบที่มาจาก

ตัวผู้วิจัยหรือจากบุคคลอ่ืน การที่มุอัลลัฟมองตัวตนอย่างไร เป็นผลจากการมองของคนที่มุอัลลัฟ

ปฏิสัมพันธ์ด้วย แต่การที่มุอัลลัฟมองตัวเองอย่างไรและคนอ่ืนมองมุอัลลัฟอย่างไรอาจจะไม่สอดคล้อง

กัน และมุอัลลัฟไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามความคาดหมายของบุคคลอ่ืน แต่สิ่งส าคัญคือเมื่อมุอัลลัฟนับ

ถือศาสนาอิสลามแล้ว เรียกได้ว่ามุอัลลัฟมีความเป็นมุสลิม ดังนั้นมุอัลลัฟต้องมีความชัดเจนในการ

นิยามตนเองในอิสระภาพของตนเอง ว่าเป็น “มุสลิม”  สอดคล้องกับที่ Woodward (1997) อธิบายไว้ว่า 

อัตลักษณ์เป็นเร่ืองราวของความตระหนักรู้ว่า “เรา” “เหมือน” หรือ “ต่าง” จากคนอ่ืนอย่างไร 
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ความรู้สึกถึงความเหมือนและความแตกต่างกัน โดยมี “อัตลักษณ์” เป็นปจัจัยส าคัญในการจ าแนกนั้นมี

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิต อุดมการณ์ ส านึก กฏเกณฑ์ พิธีกรรม ฯลฯ ที่ท าให้ “ฉัน” (I) และ 

“พวกเรา” (US) แตกต่างไปจาก “คนอ่ืนๆ”(Others) และ “พวกเขา” (Them)   

 อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเป็นผลที่เกิดจากการที่มุอัลลัฟนิยามตนเองใน

ช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นผลจากบุคคลที่มุอัลลัฟปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าคาดหวังอย่างไรกับตัวมุอัลลัฟ  ดังนั้น

ในช่วงเวลาหนึ่งมุอัลลัฟในฐานะปัจเจกอาจยินยอมไปตามความคาดหวังของคนอ่ืนแต่ในช่วงเวลานั้น

ก็ยังมีส่วนที่เป็นตัวตนของมุอัลลัฟ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจากการ

เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงมีการแสดงออกอย่างหลากหลาย

ซ้อนทับกันอยู่  การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เพื่อ

ต้องการให้ผู้อ่ืนมองเห็นความเป็นมุสลิมในตัวมุอัลลัฟ  เมื่อพิจารณาตัวตนตามแนวคิดของ  Cooley  

โดยเร่ิมต้นจากมุอัลลัฟในฐานะปัจเจกบุคคลแล้วตามด้วยบุคคลอ่ืนซึ่งหมายถึง บุคคลรอบตัวมุอัลลัฟ

เป็นผู้ก าหนดความเป็นตัวตนของมุอัลลัฟ อธิบายถึงตัวตนของมุอัลลัฟ ได้ว่า “ฉันเป็นอย่างที่ฉันคิด 

คุณคิดว่าฉันเป็นอย่างไร” (I am what I think you think I am)  ซึ่ง Cooley อธิบายไว้ว่า “แต่ละคนคือ

กระจกส่องตนเอง สะท้อนให้เห็นตนเอง” (each to each a looking glass, reflects the other that doth 

pass)”   

ทั้งแนวคิดของ Woodward และ Cooley เป็นการสร้างอัตลักษณ์ตนเองในระดับปัจเจกของ

บุคคลโดยทั่วไปเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ตามสถานการณ์และช่วงเวลาในขณะนั้นของตัว

มุอัลลัฟเอง ไม่ได้อธิบายว่ากระบวนการก่อตัวของ “ตัวตน” เป็นอย่างไร แต่ในอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟแล้ว  มุอัลลัฟคือมุสลิมคนหนึ่งที่ต้องเชื่อในพระเจ้าองค์ เดียว  คือ อัลลอฮฺ(ซบ.)  มี

ความศรัทธาและวิถีปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม ข้อค้นพบส าคัญที่ผู้วิจัย พบว่าเป็นประเด็น

ที่ครอบครัว ชุมชน รวมถึงสังคมที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วยต้องท าความเข้าใจ คือ ความส าคัญของ   

อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดจะมี     

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้านวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนา ที่ถูกก าหนดโดยศาสนาอิสลามติด

ตัวมา เช่น มุสลิมกลุ่มเชื้อสายต่างๆในประเทศไทยดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2  

ข้อมูลจากการวิจัย พบว่า มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับศาสนาอิสลามเพื่อการแต่งงานกับ

มุสลิม ขาดรากเหง้าของอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้านวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาของศาสนา

อิสลาม ด้วยเหตุผลที่ว่าอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมถูกก าหนดด้วยวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  ซึ่งมี   

อัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มที่ปรากฎออกมาให้เห็น เช่น วัฒนธรรมเร่ืองอาหารการกิน วัฒนธรรมเร่ืองการ
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แต่งกาย ที่มุสลิมแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างกันในวิธีปฏิบัติ แต่โดยหลักการศาสนาอิสลาม

แล้วมุสลิมทุกกลุ่มชาติพันธุ์  นับถืออัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียว และมีศาสดา (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ(ซบ.)  ดังนั้นอัตลักษณ์ในจิตส านึกความเป็นชาติพันธุ์ของมุอัลลัฟจึง

ถูกก าหนดตามกลุ่มชาติพันธุ์ตามครอบครัว ชุมชนหรือ สังคม ของสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟผู้นั้น 

ซึ่งสอดคล้องกับ Mead ที่กล่าวไว้ว่า ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับตัวตน และตัวตนไม่ได้พัฒนาไปตาม

สัญชาตญาณ แต่ตัวตนพัฒนาจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กับผู้อ่ืน ดังนั้นหากมอง “ตัวตน” 

ของมุอัลลัฟในแง่ของอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมแล้วจึงเป็นการตอบค าถามของปัจเจกบุคคลว่า “ who I 

am ” ซึ่งเป็นการตระหนักรู้ในตนเองของมุอัลลัฟ แล้วแสดงออก (exhibition) ต่อบุคคลอ่ืน  ประกอบ

ไปด้วย ส่วนที่เป็นการตระหนักรู้ในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  “I” และ ส่วนที่มุอัลลัฟ

ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน “me”  และเมื่อมุอัลลัฟยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอยู่   มีลูก มีหลาน 

มีทายาทสืบตระกูล ตัวมุอัลลัฟเองก็จะเป็นผู้ก าหนดหรือเป็นผู้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมตามกลุ่ม

ชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาที่มุอัลลัฟเป็นสมาชิกอยู่ให้กับลูกหลาน หรือทายาท

ของตนเองต่อไป  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การที่มุอัลลัฟมีความรู้สึกส านึกต่อตนเองในหลายกลุ่ม

ชาติพันธุ์ จึงไม่ใช่เร่ืองถูกหรือผิด ไม่ใช่เร่ืองแปลก แต่เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟแสดงให้เห็นว่า ส านึกทางชาติ

พันธุ์เปลี่ยนแปลงได้ แต่สิ่งส าคัญส าหรับมุอัลลัฟเมื่อมุอัลลัฟมานับถือศาสนาอิสลามแล้ว คือ มุอัลลัฟ

ต้องมีจิตส านึกความเป็นมุสลิมทุกลมหายใจเข้าออก  

พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ตามที่ได้อภิปรายถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม และวิถีชีวิตมุสลิมของ

มุอัลลัฟตามหลักศาสนาของศาสนาอิสลาม สามารถอภิปรายโดยสรุปได้ว่าอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟประกอบด้วยคุณลักษณะ 2 ประการ ประการแรกคือการที่มุอัลลัฟรับรู้ตัวตนหรือนิยาม

ความเป็นตัวตนบนหลักการของศาสนาอิสลาม ว่า “ ฉันคือมุสลิม” ฉันเป็นอย่างที่ฉันคิด  ฉันจึง

แตกต่างจากบุคคลอ่ืน และประการที่สองคือ การที่มุอัลลัฟไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน แล้วบุคคล

เหล่านั้น “คิดว่ามุอัลลัฟผู้นั้นเป็นอย่างไร” อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจึงเป็นกระบวนการสร้าง          

อัตลักษณ์ที่ซับซ้อนกันของตัวมุอัลลัฟเองโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคมและการ

แยกแยะตนเอง แนวคิดดังกล่าวนี้ สอดคล้องตามทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ จากความคิดที่ว่า 

มนุษย์มีลักษณะที่ตื่นตัวอยู่ เสมอ (Active) ด้วยการมีปฎิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ผ่านการให้

ความหมาย (Meaning) โดยการใช้สัญลักษณ์ (Symbol) ที่มีความหมายร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่คนใน
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สังคมเดียวกันสามารถรับรู้และเข้าใจตรงกันได้ทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษาของมุอัลลัฟกับ

บุคคลอ่ืน  

วิถีชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมจึงสามารถด าเนินไปได้ถ้าการตีความสัญลักษณ์ร่วม 

(Common Symbols)  จึงเป็นวิธีที่มุอัลลัฟจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  มุอัลลัฟจึงต้องรู้จักความหมาย

ของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้สอดคล้องกับวิธีที่  Mead เรียกว่า “ การรับรู้

บทบาท “ (role - taking)  อธิบายได้ว่าการรู้จักบทบาทของผู้อ่ืนจะท าให้มุอัลลัฟทราบความหมายและ

ความตั้งใจของผู้อ่ืน และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างดี   การรับรู้บทบาทท าให้

มุอัลลัฟเกิดความคิดเร่ืองตัวตนขึ้นได้ และเมื่อคิดออกไปนอกตัวเอง แล้วมองสะท้อนกลับมา เหมือน

ผู้อ่ืนมองตนเอง  ซึ่งการรับรู้บทบาทนี้ไม่ใช่สิ่งติดตัวมุอัลลัฟมาตั้งแต่เกิด  แต่เป็นสิ่งที่มุอัลลัฟต้องมา

เรียนในภายหลัง เมื่อมุอัลลัฟสามารถรู้ว่าผู้อ่ืนคิดอย่างไรกับตนเอง ก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างดี  

การรับรู้บทบาทของผู้อ่ืนของมุอัลลัฟนี้สอดคล้องกับการพัฒนาแนวคิดเร่ือง “Self ” (ตัวตน) ของ 

Mead  ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ของมุอัลลัฟจึงมี 2 ประการ คือ มุอัลลัฟสร้างตัวตนขึ้นมาซึ่งเป็นการ

ตระหนักรู้ในตนเองและสะท้อนตัวเองจากผู้อ่ืนโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันด้วยการใช้ประโยชน์จาก

สัญลักษณ์ในรูปแบบต่างๆของมุอัลลัฟได้อย่างสอดคล้องกับบุคคลอ่ืนๆในครอบครัว ชุมชน หรือ

สังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่นั้น มุอัลลัฟจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยาสังคมที่ส าคัญ 2 ส่วนที่

ก่อให้เกิดพฤติกรรม คือกระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการสื่อสาร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของตนเองให้ปรากฏออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 

1. พฤติกรรมการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบท ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่าง แสดงให้เห็นภาพรวมที่ไม่

แตกต่างกันโดยการเรียนรู้ เร่ิมจากการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ก าหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ จากนั้น

เลือกวิธีการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้ น าไปสู่การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง

ออกมา กล่าวคือ มุอัลลัฟมีเป้าหมายของการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประกอบด้วย  4 ลักษณะ

ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยน

ทางด้านความเชื่อและทัศนคติ การเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้  ความคิดเห็น และ การเรียนรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพ ภายใต้เงื่อนไขการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักในตนเอง

ถึงความเป็นมุสลิม ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมเดิม และสถานการณ์ที่เอ้ืออ านวย

ต่อการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  
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วิธีเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

ได้แก่ การสังเกตการสอบถาม การบอกเล่า การเรียนกับครูสอนศาสนาหรือจากสถาบันสอนศาสนา 

และ การอ่านหนังสือหรือจากสื่ออ่ืนๆ มุอัลลัฟสามารถเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของ

มุอัลลัฟ วีธีการเรียนรู้ของมุอัลลัฟเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินชีวิตทางสังคมของมุอัลลัฟแต่

ละคน การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆของมุอัลลัฟจึงเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมุอัลลัฟในการร่วมกิจกรรม

กับบุคคอ่ืนที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เป็นทักษะการเรียนรู้ของมุอัลลัฟแต่ละคนที่ได้สั่งสม

ประสบการณ์ทางสังคมร่วมกับผู้อ่ืนในช่วงระยะเวลาหนึ่งภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งผลที่มุอัลลัฟได้

จากการเรียนรู้คือ ตนเองเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลาม ได้รับการยอมรับจาก

บุคคลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมองว่าตนเองเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ชุมชนหรือ

สังคมมุสลิมที่ตนเองอาศัยอยู่  

พฤติกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึ งเป็นเร่ือง

ของความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยที่พฤติกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้

มีความสัมพันธ์กันตามความต้องการและความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละคน มุอัลลัฟบางคนเรียนรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด  และเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความเชื่อและ

ทัศนคติ หรือเพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านความรู้ ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหรือจากสื่อต่างๆ  

แต่บางคนถนัดหรือมีความชอบที่จะเรียนรู้จากครูสอนศาสนาหรือสถาบันสอนศาสนา ส่วนการเรียนรู้

เพื่อปรับเปลี่ยนทางด้านบุคลิกภาพมุอัลลัฟบางคนเรียนรู้ด้วยการสังเกต จดจ า และท าตามอย่าง  แต่บาง

คนเรียนรู้ด้วยการสอบถามการบอกเล่าแล้วน าไปปฏิบัติตาม ทั้งภายใต้เงื่อนไขความตระหนักในความ

เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเอง ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเป็นสิ่งที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

2. พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  จะประพฤติปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ แบบแผน หรือวิธีการที่มีอยู่ในครอบครัวและชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ซึ่งมุอัลลัฟมีความ

เข้าใจในสถานภาพและบทบาทของตนเองตามที่ครอบครัวและชุมชนคาดหวัง พฤติกรรมการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์นั้น บุคคลแรกที่มีบทบาท

ส าคัญในการเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมก็คือสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟเอง เพราะ

เป็นคนที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟมากที่สุด  
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พฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟสื่อให้บุคคลอ่ืนรับรู้ด้วยการ

แสดงออกทั้งรูปของวัจนภาษาและอวัจนภาษา ในบทบาทความตระหนักถึงความเป็นมุสลิม ตามเวลา  

สถานที่ ความเหมาะสม และ สถานการณ์ ในขณะที่มีการสื่อสารบริบทของการสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของมุอัลลัฟประกอบด้วย การสื่อสารภายในบุคคล โดยอาศัยจิตส านึก และการสื่อสารโดย

อาศัยสติสัมปชัญญะ  การสื่อสารระหว่างบุคคล และ การสื่อสารกลุ่ม ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่

เป็นทางการ มีปัจจัยส าคัญได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ส่งสารและผู้รับสาร ปัจจัยเกี่ยวกับเนื้อหา

สารและการน าเสนอสาร ในบทบาทที่มุอัลลัฟมีความเป็นสมาชิกในครอบครัว  ความเป็นลูก ความเป็น

สามีภรรยากัน ความเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวและชุมชน  

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในลักษณะใดก็ตามมุอัลลัฟในฐานะที่ เป็นมุสลิมเมื่อต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะเกิดการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมขึ้น

จากตัวมุอัลลัฟเอง เมื่อพิจารณาตามที่ Gudyhunst ได้จัดกลุ่มทฤษฎีการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมโดย

จ าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการสื่อสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

ปรับวิธีในการสื่อสาร  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการทางด้านเอกลักษณ์ ทฤษฎีที่

เกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการสื่อสาร  โดย Gudyhunst ชี้ให้เห็น

ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพัฒนาส่วนใหญ่ก าเนิดจาก

การศึกษาเชิงวัตถุวิสัยในขณะที่มีเพียงส่วนน้อยที่ได้มาจากการศึกษาเชิงอัตวิสัย แต่แนวโน้มที่จะใช้

ทฤษฎีที่ก าเนิดมาจากวิธีการแสวงหาความรู้ทั้งสองแบบร่วมกันมีมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมี

การศึกษาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในเชิงอัตวิสัยมากขึ้น และด้วยเหตุผลที่  Gudyhunst กล่าวว่า

ในปัจจุบันยังคงมีทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมหลายทฤษฎีที่ยังไม่มีงานวิจัยมา

สนับสนุนจึงจ าเป็นย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในแนวทางดังกล่าวเกิดขึ้น  

ดังนั้นงานของผู้วิจัยชิ้นนี้จึงเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาแนวคิดการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรมเชิงอัตวิสัย โดยผลการวิจัยสามารถน าไปสนับสนุนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการปรับวิธี

ในการสื่อสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการสื่อสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและการจัดการ

ทางด้านเอกลักษณ์ ตามกลุ่มทฤษฎีที่  Gudyhunst ก าหนดไว้ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของมุอัลลัฟขึ้นอยู่กับบริบทของสิ่งแวดล้อมทาง

ครอบครัว และ สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ได้แก่ สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร 

ประเด็นการสื่อสาร ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการ

สื่อสาร เมื่อพิจารณาตามกลุ่มทฤษฎีที่ Gudyhunst ก าหนดไว้ พบว่าพฤติกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์
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ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอัตวิสัยของ

มุอัลลัฟแต่ละคน ที่มุอัลลัฟทุกคนตระหนักถึงอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีความเป็นมุสลิมของตนเองเช่นเดียวกับ

มุสลิมทั่วไป การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองของวัฒนธรรม

มุสลิมในบริบทของสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ซึ่งแตกต่างจาก

วัฒนธรรมเดิมของมุอัลลัฟก่อนที่มุอัลลัฟจะมานับถือศาสนาอิสลาม 

ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร ประเด็นการสื่อสาร ตัวมุอัลลัฟในฐานะผู้สื่อสาร 

บุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย และผลที่ต้องการจากการสื่อสาร จึงเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟต้องมีความตระหนัก

ในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเอง เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับอ านาจและการต่อรองเพื่อสื่อสาร     

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา การสื่อสารระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน พบว่า เป็นกระบวนการ

แลกเปลี่ยนทางสัญลักษณ์ หากผู้ที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยทราบว่ามุอัลลัฟเป็นมุสลิมก็จะสื่อสารทักทายกัน

ตามวัฒนธรรมของมุสลิม ประเด็นการสื่อสารและผลที่ต้องการจากการสื่อสารก็จะด าเนินไปตาม

สภาวะแวดล้อมขณะสื่อสาร หากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามมุอัลลัฟก็จะเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา แต่ถ้าหากผู้ที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย

ไม่ทราบมาก่อนว่ามุอัลลัฟเป็นมุสลิมแล้วและมุอัลลัฟผู้นั้นไม่ได้แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ออกมาให้เห็น  

ถ้าประเด็นการสื่อสารระหว่างกันไม่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของศาสนาอิสลามมุอัลลัฟจะไม่

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา ซึ่งในประเด็นนี้มีความแตกต่างกันระหว่างมุอัลลัฟชายและ

มุอัลลัฟหญิงเนื่องจากมุอัลลัฟหญิงสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมาให้ปรากฎอย่าง

เด่นชัดด้วยการแต่งกาย  เมื่อบุคคลที่มุอัลลัฟหญิงผู้นั้นสื่อสารด้วยก็จะทราบในทันทีว่ามุอัลลัฟเป็น

มุสลิม แต่ส าหรับมุอัลลัฟชายโดยทั่วไปการแต่งกายแบบปกติทั่วไปไม่สามารถสื่ อสารให้บุคคลอ่ืน

ทราบได้ว่าตนเองเป็นมุสลิม การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่

มุสลิม จึงเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสัญลักษณ์จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแลกเปลี่ยน

ความหมายร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อผลที่ต้องการจากการสื่อสาร  สอดคล้องกับค าอธิบาย

ของ จินตนา (2552) Spitzberg และ Cupach (1984)  และ Fisher และ Adams (1994)  กล่าวคือผู้ที่อยู่ใน

กระบวนการการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจะต้องมีความตระหนักในด้านความเหมือนและความต่าง

ของวัฒนธรรมของตนและของผู้อ่ืนตลอดจนมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมเพื่อที่จะ

บรรลุถึงการใช้ความหมายร่วมกันได้  ความสามารถในการสื่อสารเป็นกระบวนการทางพลวัตของ

ผลกระทบซึ่ง เกี่ ยวเนื่องกับพฤติกรรม การตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึก และการรั บรู้  
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ความสามารถในการสื่อสารว่ามีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ประการคือ ความเหมาะสม (Appropriateness) 

ประสิทธิภาพ (Effectiveness) และความยืดหยุ่น (Flexibility) หรือความสามารถในการปรับพฤติกรรม 

(Behavioral Adaptability) โดยทั้งหมดนั้นถือได้ว่าเป็นทักษะและคุณลักษณะของมุอัลลัฟที่มี

ความสามารถในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  

ประเด็นของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของมุอัลลัฟ จากการศึกษาพบว่าความสามารถ
ในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในบริบทของสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และ 
สิ่งแวดล้อมทางชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พฤติกรรมการ
สื่อสารด้านอวัจนภาษา พฤติกรรมการสื่อสารด้านวัจนภาษา เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูลและ
ประเด็นความสนใจร่วมระหว่างบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วย การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมจึงเป็น
ความสามารถของมุอัลลัฟในระดับปัจเจกบุคคลที่จะจัดการอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้อย่าง
ประสบความส าเร็จในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กัน  ดังที่ Chen และ Starosta (1996) ให้ค าจ ากัดความ
ของ ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไว้ว่า  คือความสามารถในการจัดการกับ
ความหมายทางวัฒนธรรมและด าเนินพฤติกรรมทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงความตระหนักในอัตลักษณ์อันหลากหลายของผู้มีปฏิสัมพันธ์ในสภาวะ
แวดล้อมเฉพาะเจาะจง ในอันที่จะสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   พฤติกรรมการ
สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ที่จะท าให้การ
สื่อสารเกิดประสิทธิผลมากที่สุด พบว่าข้อมูลที่มุอัลลัฟต้องน ามาใช้ในการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น
มุสลิมของตนเองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกคือข้อมูลทางวัฒนธรรมครอบครัว ชุมชน
หรือสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นเร่ืองบทบาทความเป็นสมาชิกกลุ่ม ความรู้เร่ืองวัฒนธรรม ภาษา 
จารีต ประเพณี ความเชื่อ  ประเภทที่สอง คือข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคลที่มุอัลลัฟ
ต้องการสื่อสารด้วย เช่น ลักษณะของอุปนิสัย ใจคอ ลักษณะครอบครัว วิถีชีวิตและรสนิยม เป็นต้น   

ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมล้วนมีส่วนส าคัญในการช่วยให้การสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ดังนั้นมุอัลลัฟจ าเป็นต้องให้ความส าคัญแก่
ความเหมือนและความต่างดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามสถานการณ์  โดยมุอัลลัฟจะต้อง
ตระหนักถึงความต่างในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองกับบุคคลอ่ืน และในขณะเดียวกัน
มุอัลลัฟต้องเข้าใจความเหมือนในอัตลักษณ์ด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมพร้อม
กันไป  การมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกับมุอัลลัฟจะพัฒนาไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อมุอัลลัฟสามารถหาความเหมือน และเข้าใจในความแตกต่างระหว่างกันได้ 

นอกจากที่กล่าวมาแล้วจากผลการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ข้อสรุปประการหนึ่งจากมุอัลลัฟ

ที่แต่งงานกับมุสลิมว่า การที่คนสองคนมีความรักต่อกันบนพื้นฐานของความแตกต่างด้านศาสนา

โดยเฉพาะศาสนาอิสลามกับศาสนาอ่ืนๆ แม้ต่างฝ่ายต้องเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกันแล้ว แต่ยังคงมี
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บางเร่ืองที่ต่างฝ่ายมีความเข้าใจคนละมุม มองกันคนละประเด็น หรือมีความต้องการที่แตกต่างกัน

โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและเครือญาติเดิมของตนเองกับครอบครัวและเครือญาติมุสลิม

ที่ตนเองเป็นสมาชิกใหม่ เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างมุอัลลัฟในชุมชนเมืองพบว่าลักษณะการพัก

อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะที่เป็นครอบครัวสมัยใหม่ในสังคมเมืองคืออยู่กันเป็น

ครอบครัวเดี่ยว ผู้วิจัยมองว่าลักษณะชีวิตในสังคมเมืองอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟที่ไม่ต้องการให้ครอบครัวเข้ามามีบทบาทในชีวิตสมรส

แต่ต้องการให้ครอบครัวมีบทบาทเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามเท่านั้น หาก

เป็นครอบครัวในชุมชนชนบทลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย มีการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างเครือญาติ ครอบครัวจึงเข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตสมรสและบทบาทในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  บทบาทของครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่นับเป็นเร่ือง

หนึ่งที่ท าให้มุอัลลัฟกับสามีหรือภรรยาของตนเองอาจเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความไม่พอใจระหว่าง

กันได้ อันอาจน าไปสู่ปัญหาในครอบครัวของมุอัลลัฟเอง 

 อย่างไรก็ตามการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของมุอัลลัฟแต่ละคนว่าวิธีการแบบใดที่จะดี  และเหมาะสมส าหรับตนเองในการเรียนรู้และ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม เมื่อมุอัลลัฟสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในประเด็นที่ต้องท าความเข้าใจ

ร่วมกันแล้ว มุอัลลัฟควรเปิดใจกว้างให้กับตนเองและสื่อสารอยู่บนพื้นฐานของความตระหนักในความ

เป็นมุสลิมของตนเอง กล้าที่ยอมรับและเปิดเผยตนเองให้ผู้อ่ืนได้รู้ว่าตนเองคือมุสลิมคนหนึ่ง 

ข้อสรุปอีกประการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนใน

ครอบครัว ชุมชน หรือ สังคม แบ่งเป็น 2 ประการ  คือ ปัจจัยที่เป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มุอัลลัฟกับคู่สมรส  และปัจจัยที่เป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว 

ชุมชน รวมทั้งสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  โดยปัจจัยที่เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับคู่

สมรส  สามารถดูได้จากการแสดงออก หรือผลของปฏิสัมพันธ์ ในหลาย ๆ แง่มุม ได้แก่ การสื่อสารกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ  ความรัก ความเสน่หาที่มีต่อกัน การมีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนคู่ชีวิต  และการ

ยอมรับกันและกันในทุกๆ ด้าน ซึ่งรายละเอียดของผลของปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น มีดังนี้ 

1. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การที่มุอัลลัฟและคู่สมรสสื่อสารกันด้วยความ
เข้าใจกัน พูดคุยกันในเร่ืองที่หลากหลาย มีเวลาพูดคุยกันและที่ส าคัญ คือ  เห็นความส าคัญของการ
พูดคุยกันโดยเฉพาะในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม 
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2. ความรัก ความเสน่หาที่มีต่อกัน ซึ่งเป็นปัจจัยด้านอารมณ์และความรู้สึก  ที่จะท าให้
มุอัลลัฟและคู่สมรสรู้สึกผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เป็นการแสดงออกซึ่งความรักใคร่ ความต้องการที่
สอดคล้องกัน  มีความสุขในการมีชีวิตสมรสร่วมกันรวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมเป็นที่พึ่งทางใจ       
มีความเสมอภาคกัน  ขณะเดียวกันก็ไม่ละเมิดสิทธิส่วนตัวของกันและกัน  ให้เกียรติกัน เคียงข้างกัน
ออกสังคม  ด าเนินชีวิตสมรสอยู่ในหลักการของศาสนาอิลาม ครอบครัว ชุมชนและสังคมยอมรับและ
ชื่นชมในการเคียงคู่กันของมุอัลลัฟและคู่สมรส 

3. การมีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อนคู่ชีวิต การที่มุอัลลัฟและคู่สมรส มีการพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน  ในแง่อารมณ์และความคิด มีการท ากิจกรรมร่วมกันมีการไปไหนมาไหนด้วยกันและร่วมกัน
แก้ปัญหาของครอบครัว  ปัญหาของการปฏิบัติตนตามแนวทางของความเป็นมุสลิมร่วมกัน การไป
ร่วมงานในสังคมมุสลิมด้วยกัน  การมีความสอดคล้องกันในแง่การนับถือศาสนาและการปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักศาสนาอิสลามในฐานะที่มุอัลลัฟเป็นมุสลิมคนหนึ่ง ที่ต้องยึดหลักร่วมกันทั้งหลักการ
ศรัทธา หลักการปฏิบัติศาสนกิจ และหลักจริยธรรมตามหลักการศาสนาอิสลามด้วยกัน 

4. การยอมรับกันและกันในทุกๆ ด้าน  เป็นสิ่งส าคัญเบื้องต้นของการที่มุอัลลัฟและคู่สมรส
จะอยู่ด้วยกันได้ เพราะการสมรสเป็นความต้องการใช้ชีวิตร่วมกันตลอดชีวิต  ต้องเห็นหน้ากันทุกวัน
ต้องมีกิจกรรมร่วมกัน ต้องปรึกษาหารือกัน แก้ปัญหาร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การยอมรับกันใน
แง่มุมท าให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกัน โดยไม่มีความขัดแย้งทางความคิดและอารมณ์ ไม่ร าคาญกัน ไม่เบื่อกัน ไม่ดู
ถูกกัน ไม่เกลียดกัน ลักษณะการยอมรับกันและกันได้ ด้วยการมองอีกฝ่ายในแง่ดี ยอมรับในตัวตนของ
กันและกันรวมไปถึงค่านิยมต่างๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง ในเร่ืองที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม การ
มีบทบาทที่ยอมรับกันและกันในทุกๆ ด้านว่าใครควรจะมีบทบาทใด  ซึ่งครอบคลุมการแสดงออกต่าง 
ๆ เช่น การสามารถตอบสนองความต้องการของอีกฝ่ายได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  การท าหน้าที่ตามควร
แห่งบทบาทของตน การเป็นสามีภรรยา  เป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแลรักษาบ้านทรัพย์สินฯลฯ ตาม
แนวทางของศาสนาอิสลามได้อย่างดี  และท าบทบาทได้ใกล้เคียงกับบทบาทที่คาดหวังให้ได้มากที่สุด 
แบ่งบทบาทกันท าอย่างยุติธรรม มีการปรองดองกัน ให้การเข้าใจและยอมรับในกันและกัน  การไป
เยี่ยมพ่อแม่ ญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่าย รวมถึงเพื่อนๆด้วยกัน เป็นต้น 

ส าหรับปัจจัยที่เป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว 
ชุมชน รวมทั้งสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  ที่ส าคัญคืออิทธิพลของสังคมรอบตัวมุอัลลัฟ  ซึ่งสังคมรอบตัว
ของมุอัลลัฟและคู่สมรส ได้แก่ ญาติ เพื่อน รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อน
บ้าน ฯลฯ  หากกลุ่มคนเหล่านี้ให้การยอมรับมุอัลลัฟในฐานะความเป็นมุสลิมคนหนึ่ง  ยอมรับว่า
มุอัลลัฟและคู่สมรสเป็นคู่ที่เหมาะสม  หรือยอมรับบุคคลทั้งคู่ไม่รังเกียจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือการที่
มุอัลลัฟและคู่สมรสมีโอกาสร่วมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งตัวมุอัลลัฟเองเห็นคุณค่าของความเป็นสามี
ภรรยาเป็นอย่างดีย่อมท าให้มุอัลลัฟและคู่สมรสสามารถด าเนินชีวิตสมรสได้อย่างปกติสุข  อิทธิพล
ของสังคมรอบตัวมุอัลลัฟ มีดังนี้ 
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1.  แบบอย่างจากบิดามารดาและครอบครัวของมุอัลลัฟและคู่สมรส  แบบอย่างจากบิดา
มารดาและครอบครัวของมุอัลลัฟคู่สมรส  คือการที่มุอัลลัฟและคู่สมรสได้สัมผัสกับคุณภาพชีวิตสมรส
ของบิดามารดา และมีความประทับใจในบทบาทของพ่อและแม่ที่ตนได้เห็นมา บทบาทที่ฝ่ายชายควร
ได้เห็น คือ การที่พ่อของตนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  เป็นผู้น าหรือฝ่ายหญิงจะได้เห็นคือ ความ
รับผิดชอบในการดูแลครอบครัว  เข้มแข็ง  เป็นก าลังใจให้แก่หัวหน้าครอบครัว  ได้เห็นความรักใคร่ 
ผูกพัน  อดทน  ประนีประนอมกันระหว่างการใช้ชีวิตร่วมกัน ได้เห็นการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ
ครอบครัว ฯลฯ  การที่ทั้งชายหญิงได้เห็นบทบาทที่เหมาะที่พ่อแม่ของตนกระท าต่อหน้าที่ใน
ครอบครัว ทั้งคู่ย่อมจะยึดมาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตนของบิดามารดาโดยเฉพาะ
ของฝ่ายคู่สมรสของมุอัลลัฟจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมุอัลลัฟได้ปฏิบัติตาม ส่วนในเร่ืองอ่ืนๆ ที่ไม่ขัด
ต่อหลักการของศาสนาอิสลามแล้วทั้งมุอัลลัฟและคู่สมรสสามารถปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของบิดา
มารดาและครอบครัวทั้งสองฝ่าย   

2. การสนับสนุนจากบุคคลส าคัญในครอบครัว ชุมชน สัมคมมุสลิมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ คือ
การที่มุอัลลัฟและคู่สมรสได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากพ่อแม่แต่ละฝ่ายรวมไปถึงเครือญาติ  
หรือแม้แต่เพื่อนหรือคนใกล้ชิดอ่ืนๆ เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสาร           
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ เพราะการที่มุสลิมจะตัดสินใจเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ครอง  
หากมีเสียงคัดค้านจากคนรอบข้าง  หรือส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วย  มุสลิมผู้นั้นย่อมเกิดความไม่
แน่ใจ ไม่อบอุ่นใจ และหากตัดสินใจเลือกมุอัลลัฟเป็นคู่ครองแล้ว พบว่าจะมีปัญหาภายหลัง  อาจจะท า
ให้เกิดการโทษตนเองที่ไม่ฟังความคิดเห็นจากครอบครัว  หรือแม้แต่มุอัลลัฟและคู่สมรสที่สามารถ
ครองคู่อยู่กันไปได้แต่กลับห่างเหิน หรือยังแสดงการไม่ยอมรับ  ส่งผลให้คู่ทั้งมุอัลลัฟและคู่สมรสอาจ
เกิดความเครียด น ามาสู่ปัญหาการปรับตัวตามมาได้เช่นกัน   

3. โครงสร้างครอบครัว  จ านวนผู้ที่อาศัยในครอบครัว  โดยเน้นเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ควรจะเป็นบุคคลที่เป็นเครือญาติ  หรือญาติผู้ใหญ่  ข้อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ของ
ครอบครัวที่ขนาดต่างกัน  พบว่าครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก มี
ข้อดี คือ สมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกัน  มุอัลลัฟและคู่สมรสมีอิสระที่จะตัดสินใจในเร่ือง
ต่างๆ ในครอบครัวเอง  แต่มีข้อเสีย คือ  มีความว้าเหว่ขาดความอบอุ่น เมื่อมีความขัดแย้งในครอบครัว
หรือเมื่อมีปัญหา  จะขาดญาติพี่น้องที่จะมาช่วยเหลือหรือไกล่เกลี่ย  ประนีประนอม ขณะที่ใน
ครอบครัวที่มีญาติมาอาศัยอยู่ด้วยมุอัลลัฟและคู่สมรสจะขาดอิสระในการตัดสินใจ  หรือกระทั่งการ
แสดงออกซึ่งความรักใคร่ผูกพัน  แต่ในครอบครัวใหญ่  จะมีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระบางอย่าง เช่น ดูแล
บ้าน  เลี้ยงลูก  และเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งกันอาจจะลดความรุนแรงได้ด้ วยความเกรงใจผู้ใหญ่ใน
บ้าน 
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อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับวิถีชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเร่ิมตั้งแต่วินาทีที่มุอัลลัฟกล่าวค าปฏิญาณตนเข้ารับ

ศาสนาอิสลาม โดยนัยทางหลักการของศาสนาอิสลามจากการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเพื่อแสดงตัวตนว่าเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟแสดงออกใน 3 ระดับ ประกอบด้วย

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ ระดับชุมชนหรือสังคม โดยผลของข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดทางกายภาพ 

อธิบายตามหลักการของศาสนาอิสลามได้ดังต่อไปนี้ 

ระดับบุคคล ตามหลักการของศาสนาอิสลามในเร่ืองการแต่งกายของมุสลิมทั้งชายและ

หญิง ศาสนาอิสลามได้วางหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับการแต่งกาย อธิบายโดยสรุปได้ดังนี้ 

1. ต้องปกปิดเอาวฺเราะหฺ (ร่างกายส่วนที่พึงสงวน ตามศาสนบัญญัติ คือ ส าหรับเพศชาย

ปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่า และส าหรับเพศหญิงต้องปกปิดทั่วร่างกายเว้นแต่ใบหน้าและฝ่ามือ) 

2. การแต่งกายต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะอาด ไม่ฟุ่มเฟือย และ ไม่แสดงออกถึงความ

โอ้อวด 

3. ต้องไม่แต่งกายเลียนแบบเพศตรงข้ามหรือลอกเลียบแบบคนต่างศาสนาในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนา 

4. มุสลิมชายต้องไม่สวมใส่ทองค าหรือเสื้อผ้าที่ท าจากไหมบริสุทธิ์แต่จะเป็นที่อนุญาติ

ส าหรับมุสลิมหญิงเท่านั้น และที่ส าคัญส าหรับมุสลิมหญิงคือต้องไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่บางและรัดรูป ที่

แสดงให้เห็นส่วนที่เป็นจุดดึงดูดทางเพศ 

การด าเนินชีวิตของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยด้วยนั้น 

มุอัลลัฟโดยเฉพาะมุอัลลัฟชายมักนิยมแต่งตัวตามปกติสากลที่คนทั่วไปสวมใส่ เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อยืด 

กางเกงขายาว  แต่ในเวลาที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจการนมาซ มุอัลลัฟชายจะมีหมวกส าหรับสวมใส่ในการ

ปฏิบัตินมาซ (ละหมาด) ซึ่งหมวกที่สวมใส่ในการนมาซอาจมีสีสัน หรือรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป

ตามวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมหรือตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ ในช่วง

เทศกาลส าคัญของศาสนาอิสลามหรือการไปร่วมงานบุญเช่นงานแต่งงาน งานประจ าปีของมัสยิด หรือ

แม้แต่ในงานศพของพี่น้องมุสลิม มุอัลลัฟชายบางคนจะสวมใส่เสื้อผ้าตามวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์ เช่นกลุ่มมลายู จะสวมใส่เสื้อผ้าตามแบบวัฒนธรรมมาเลย์  เช่น ใส่เสื้อกุรง นุ่งโสร่ง และสวม

หมวกสีขาว เป็นต้น แต่อาจจะพบการแต่งกายของมุสลิมชายที่สวมใส่ ชุดแบบชาวอาหรับที่เรียกว่า 
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“โต้บ”  หรือชุดแบบปากีสถานที่มีหลากสี หรือบางคนสวมใส่กางเกงขายาวแบบสากลทั่วไปอาจจะ

สวมหมวกหรือไม่สวมหมวกก็ตาม กล่าวได้ว่าเป็นการผสมผสานในเร่ืองการแต่งกายของกลุ่มชาติ

พันธุ์ด้านวัฒนธรรมซึ่งไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม  

ส่วนมุอัลลัฟหญิงบางคนก็ยังคงแต่งกายตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่มีความส ารวมใน

การแต่งกายมากขึ้น หรือมุอัลลัฟหญิงบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยเช่นการคลุมฮิญาบ 

ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แต่บางคนจะเลือกคลุมเวลาที่จะต้องออกนอกบ้านไปร่วมกิจกรรมใน

สังคม ผู้วิจัยพบมุมมองและทรรศนะที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นการคุมฮิญาบของมุอัลลัฟหญิงที่

น่าสนใจคือ มุอัลลัฟหญิงบางคนบอกว่าตนเองไม่คุ้นเคยกับการคลุมฮิญาบมาก่อน โดยเกิดความรู้สึก

ว่าการคลุมฮิญาบต้องเป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆ ไม่ใช่คลุมเพราะผู้อ่ืนบอกว่าต้องคลุม มุอัลลัฟบางคน

ยังเปรียบเทียบตนเองกับมุสลิมหญิงคนอ่ืนที่ไม่คลุมฮิญาบ จึงคิดว่าการไม่คลุมฮิญาบเป็นสิ่งที่ไม่ขัดต่อ

หลักการศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟหญิงบางคนยังให้ทรรศนะกับผู้วิจัยอีกว่า บางคนคลุมฮิญาบอาจถูก

มองว่ามีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลาม แต่ในความเป็นจริงแล้วคลุมด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

หรือเพราะผู้อ่ืนคลุมจึงคลุมตามเขา มุอัลลัฟหญิงคนหนึ่งที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ กล่าวแก่ผู้วิจัยว่า “ถึงแม้

ตนเองจะไม่คลุมฮิญาบแต่ก็นมาซและถือศีลอด” 

จากที่กล่าวมาข้างต้นอธิบายได้ว่าการแต่งกายของมุอัลลัฟจึงไม่ยึดติดกับกลุ่มวัฒนธรรม

ชาติพันธุ์อย่างใดหนึ่งอย่างใด เพียงแต่มุอัลลัฟแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ศาสนาอิสลาม

ก าหนดกรอบเอาไว้ เช่น มุอัลลัฟและมุสลิมหญิงที่ไม่แต่งกายในลักษณะยั่วยุกามารมณ์ แต่แต่งกายด้วย

ชุดฮิญาบ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า การแต่งกายตามแบบอย่างของมุสลิมเป็นกลไกส าคัญทางกายภาพที่

แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามออกมา 

ระดับครอบครัว หลังจากที่มุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลามแล้ว มุอัลลัฟทุกคนจะได้รับการตั้ง

ชื่อตนเองเป็นภาษาอาหรับ เช่นชื่อมุอัลลัฟชายเช่น  มุฮัมมัดอิมรอน ยาซีน ยูซุป และมุอัลลัฟหญิงเช่น 

ฮาวา อัสมะห์ ฮาบีบะฮ์ เป็นต้น ชื่อดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่สามารถแยก

ตนเองออกจากกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืน กล่าวได้ว่าการมีชื่อเรียกเป็นชื่อมุสลิมให้กับมุอัลลัฟเป็นกุศโลบาย

อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมอิสลามมีจุดมุ่งหมายที่จะย้ าเตือนให้มุอัลลัฟมีจิตส านึกความเป็นมุสลิมอยู่

ตลอดเวลา นอกจากนี้สภาพแวดล้อมโดยรวมในครอบครัวของมุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างทุกคน จะมี

สัญลักษณ์ทางศาสนาอิสลามปรากฎให้เห็น  เช่น ปฏิทินบอกเวลาการนมาซประจ าวัน การมีกรอบภาพ

ข้อความจากคัมภีร์อัล-กุรฺอาน การมีกรอบภาพชื่อของอัลลอฮฺ(ซบ.) และชื่อของศาสดา (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) หรือรูปภาพมัสยิดที่ส าคัญของศาสนาอิสลามปรากฏให้เห็น หรือ แม้กระทั่งในพาหนะของ
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มุอัลลัฟเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซด์ที่มีสติกเกอร์ที่แสดงสัญลักษณ์ที่ทราบกันทั่วไปว่า

เป็นของมุสลิมได้แก่ รูปดาว เดือน เป็นต้น 

ระดับชุมชน ถิ่นฐานหรือที่ตั้งของครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ทั้งในเขตชุมชนเมืองและ

ชุมชนชนบท โดยภาพรวมแล้วจะมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน บทบาทของมัสยิดจึงเป็นสถานที่

ส าคัญในการให้ความรู้ในหลักการของศาสนาอิสลาม การมีผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชนมุสลิม ที่

เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนมุสลิม มุอัลลัฟแต่ละคนจึงมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ต่างที่ชุมชนจัดขึ้น ในฐานะมุสลิมคนหนึ่งของชุมชนซึ่งมุอัลลัฟสามารถเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของตนเองได้อย่างมั่นใจตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น การมีร้านอาหารมุสลิมในชุมชน

ให้มุอัลลัฟได้เลือกรับประทานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงอัตลักณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ร้านอาหาร

จึงเป็นสัญลักษณ์ (สัญญะ) อย่างหนึ่งทางสังคมที่เป็นกลไกลมีส่วนช่วยส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟและของชุมชน  

กล่าวได้ว่า อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับวิถีชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่ง

ประกอบด้วยหลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และหลักจริยธรรมนั้น จะพบว่า หลักการปฏิบัติจะเป็น

เร่ืองท่ีเกี่ยวข้องและส าคัญส าหรับมุอัลลัฟเพราะเป็นสัญลักษณ์ส าคัญท่ีท าให้มุอัลลัฟมีอัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์ หลักการฏิบัติของศาสนาอิสลามทั้ง 5 ประการนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ในแต่

ละด้านของศาสนาอิสลาม เป็นบทบัญญัติในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อย ออกไปอีก

มากมาย อธิบายหลักการปฏิบัติของศาสนาอิสลามได้ดังนี้ 

หลักการปฏิบัติข้อที่หนึ่ง การปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) และ 
มุฮัมมัด (ศ็อลฯ) นั้นเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ(ซบ.) คือสัญลักษณ์ในด้านความเชื่อและการศรัทธา ซึ่ง
หมายรวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ ด้วยเช่น การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซบ.)  ศรัทธาต่อคัมภีร์ของอัลลอฮฺ (ซบ.) 
ศรัทธาต่อมะลาอิกะฮฺ ศรัทธาต่อศาสนทูตทั้งหลาย ศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺ และศรัทธาต่อกฎสภาวการณ์
ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  เป็นต้น 

หลักการปฏิบัติข้อที่สอง การนมาซ (ละหมาด) เป็นสัญลักษณ์ในด้านภาคปฏิบัติในบริบท
หน้าที่ของมุสลิมต่อพระผู้ เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺ (ซบ.) ซึ่งจะรวมถึงการประพฤติการปฏิบัติต่างๆ 
นอกเหนือไปจากการนมาซ ด้วย เช่น การอ่านคัมภีรอั์ล-กุรอฺาน การขอดอุาวฺ (ขอพร) จากอัลลอฮฺ(ซบ.) 
และอ่ืนๆ  

หลักการปฏิบัติข้อที่สาม การถือศีลอด เป็นสัญลักษณ์ในด้านการขัดเกลาจิตวิญญาณ การ
มุ่งเน้นสร้างจริยธรรมและท านุบ ารุงศีลธรรมของมุสลิมทุกคน  ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ
สังคมให้มีความเสถียรและมั่นคงอยู่เสมอ 
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หลักการปฏิบัติข้อที่สี่ การจ่ายซะกาต เป็นสัญลักษณ์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนัยรวมถึงระบบ
การจัดการทรัพย์สินในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย อาทิ การจัดการมรดก การประกอบอาชีพ การบริจาค และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หลักการปฏิบัติข้อที่ห้า การไปประกอบพิธีฮัจญ์  คือสัญลักษณ์ในแง่ของระบบประชาชาติ

อิสลาม เป็นการใช้ชีวิตในรูปหมู่คณะและการร่วมสังคมเดียวกัน และจ าเป็นต้องอาศัยการบริหาร

จัดการในด้านการเมืองการปกครองเป็นกลไกและเคร่ืองมือ ซึ่งในค าสอนในหลักการของศาสนา

อิสลามบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการต่างๆ เหล่านั้นไว้ 

จากข้อสรุปที่อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ สามารถสรุปกระบวนการเรียนรู้และ

การสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ได้ว่ามีลักษณะที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องและผ่าน

เงื่อนไขส าคัญของการยอมรับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ความตระหนักในตนเอง ด้วยการรับรู้ว่าตนแตกต่าง จากผู้อ่ืนๆ จุดเร่ิมต้นของ

กระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารเกิดขึ้นตั้งแต่มุอัลลัฟรับรู้ถึงความแตกต่างของตนเองมีตนเองเร่ิมมี

ปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับชาวมุสลิม ในเร่ืองลักษณะความรู้สึก ปรากฏขึ้นในจิตใจมีแนวโน้มเอียงไป

ทางอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม  แต่ในขณะเดียวกันผู้ อ่ืนในสังคมที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ด้วยภายใต้

กระบวนการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ก็มองเห็นความแตกต่างดังกล่าวจากการกระท าของมุอัลลัฟที่ปรากฏ

ในบริบทต่างๆ ทางครอบครัว ชุมชน และทางสังคม และประทับตรา ความเป็นมุสลิมให้กับมุอัลลัฟ 

ขั้นตอนที่ 2 การมีอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ จะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น เมื่อ

ประกอบกับการได้ปฏิสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนและกลุ่มสังคมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับตนเอง ท าให้

มุอัลลัฟรับรู้ความเด่นชัดในอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองเด่นชัดขึ้น นอกจากนี้แล้วการมี

ประสบการณ์ในการเรียนรู้และการสื่อสารกับชาวมุสลิมเป็นสิ่งที่ตอกย้ าถึงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย  การเข้าร่วมกลุ่มวัฒนธรรมตามหลักการของศาสนาอิสลามจึงเป็น

เงื่อนไขประการส าคัญยังช่วยให้มุอัลลัฟพัฒนาและด าเนินไปสู่การแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

ผ่านระบบสัญลักษณ์ต่างๆ ท าให้มุอัลลัฟมีการสร้างภาพอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองเพื่อ

แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นด้วยวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา เกี่ยวกับการมี

ปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับบุคคลอ่ืน เป็นการเข้าสู่วัฒนธรรมอิสลามของมุอัลลัฟ เป็นสิ่งที่ตอกย้ าถึง    

“อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม” ภายในตัวตนของมุอัลลัฟเองให้เด่นชัดเพิ่มขึ้นอีก 
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ขั้นตอนที่ 3 การเปิดเผยตัว คือการที่มุอัลลัฟเปิดเผยตัวต่อสังคมว่าตนเองเป็นมุสลิม ซึ่งใน

การเปิดเผยตัวนั้นพิจารณาได้ 2 ด้าน แง่มุมแรกคือบริบททางสังคมที่สมาชิกของสังคมยอมรับใน      

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  มุอัลลัฟก็จะเปิดเผยตัว แต่อาจเปิดเผยตัวต่อคนใกล้ชิดที่ยอมรับ

หรืออาจจะเปิดเผยตัวในวงกว้างออกไปนั้นจะ ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสถานที่ทางสังคมที่

ปลอดภัยจากการควบคุมจากกฎเกณฑ์ทางสังคม ด้านที่สองมุอัลลัฟจะคาดหมายว่าภายในบริบททาง

สังคมใดและสถานที่ใดที่สมาชิกในสังคมนั้นไม่สามารถยอมรับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ท าให้

มุอัลลัฟไม่กล้าที่จะแสดงออกในสังคมนั้น 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนของการใช้ชีวิตและปรับตัวต่อสังคมมุสลิม เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการ

เผชิญกับปฏิกิริยาในทางลบของผู้อ่ืนในสังคม มุอัลลัฟจึงใช้กลวิธีในการปรับตัวหรือการปรับเปลี่ยน

ในด้านต่างๆ ของตนเองเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนใหญ่ที่มุอัลลัฟเป็นสมาชิก โดยการ

ลดอัตลักษณ์ความเป็นอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิม นอกจากนี้ “วิถีชีวิตมุสลิม” และการเข้าร่วมกลุ่มวัฒนธรรมใน

สังคมมุสลิม ของมุอัลลัฟจะเป็นสิ่งส าคัญที่คอยสนับสนุนความรู้สึกและพฤติกรรมของมุอัลลัฟท า

ให้อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเกิดความมั่นคง 

การเปลี่ยนแปลงสู่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ 

ลักษณะส าคัญอัตลักษณ์เป็นเร่ืองของการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ ของบุคคลที่จะ

กระท าโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลากหลายรูปแบบ มีความเกี่ยวข้องกับ มิติ “ภายใน” ของความเป็น

ตัวเองอย่างมากทั้งในด้านของอารมณ์ ความรู้สึก  การที่มุอัลลัฟเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับ

ตนเอง ในกระบวนการที่มุอัลลัฟในปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  อัตลักษณ์และตัวตนของมุอัลลัฟจึงมีการ

ซ้อนทับกันอยู่  2 ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์ทางสังคม ที่จะใช้แสดงตน ซึ่ง

มุอัลลัฟเป็นผู้กระท าโดยมีสิ่งชักจูงที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมุอัลลัฟ เช่น การที่สังคม

ก าหนดบทบาทหน้าที่ และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อนความเป็นสามี  ภรรยา 

ศาสนาอิสลามก าหนดบทบาทของความเป็นมุสลิม  บทบาทหน้าที่ต่างๆเป็นสิ่งส าคัญในการแสดงให้

เห็นแนวทางที่มุอัลลัฟมีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลอ่ืน และแยกแยะตัวเองด้วยการสร้างความต่างจากคน

อ่ืน นอกเหนือจากนั้นแล้วอัตลักษณ์ยังรวม ถึงเร่ืองว่า “ฉันมองตัวฉันเองอย่างไร และคนอ่ืนมองฉัน

อย่างไร” มันเข้าไปเกี่ยวกันตัวตนและสิ่งที่อยู่ภายใน เป็นการก าหนดต าแหน่งที่ระลึกรู้จากตนเองและ

จากสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นรับรู้ด้วยไม่ใช่แค่ตัวมุอัลลัฟเองเท่านั้นที่รับรู้ ดังนั้นการที่มุอัลลัฟ

มองตัวเองอย่างไรและคนอ่ืนมองมุอัลลัฟอย่างไรมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 
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อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟถูกสร้างขึ้นมาโดยผ่านการปฏิสังสรรค์ระหว่าง

บุคคล บุคคลแต่ละคนหนึ่งๆ ก็จะมีอัตลักษณ์ที่หลากหลาย และเมื่อมุอัลลัฟยอมรับในอัตลักษณ์ใด     

อัตลักษณ์หนึ่ง มุอัลลัฟจะท าการก าหนดต าแหน่งของตนเอง และถูกก าหนดต าแหน่งในทางสังคม 

กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้ได้มีความแตกต่าง หลากหลายในการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟแต่ละคนต่อมุมมองทางสังคมของมุอัลลัฟ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารในชีวิต

และจากประสบการณ์ของมุอัลลัฟที่ผ่านมาถูกจัดเก็บด้วยโครงสร้างต่างๆทางสังคม อัตลักษณ์ความ

เป็นมุสลิมของมุอัลลัฟที่ปรากฏขึ้นจึงมีความสัมพันธ์กับการท าความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมในบริบทของโลกาภิวัตน์ ที่การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่างหลากหลายและ

ซับซ้อนและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เกี่ยวกับเวลา พื้นที่และแบบแผนการใช้

ชีวิตประจ าวันมีผลอย่างยิ่งต่อความรู้สึกที่มุอัลลัฟมีกับตนเอง การปรับเปลี่ยนนี้แสดงออกได้หลาย

ลักษณะ ทั้งในแง่แบบแผนชีวิตประจ าวันของมุอัลลัฟ และในแง่ที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งใน

ระดับปัจเจกจนถึงระดับสังคม   

กระบวนการสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจึงเกิดจากการ

ผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒธรรมที่ซับซ้อน  การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและ

หลากหลาย แต่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟตามหลักการของศาสนาอิสลามไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลง หรือไหลลื่นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์  จึงกระทบต่อจิตส านึกความเป็นมุสลิมของ

มุอลัลัฟท าให้มุอัลลัฟเกิดการค้นหาต าแหน่งของตนเองในพื้นที่ทางสังคม  น าไปสู่แบบแผนชีวิตแบบ

ใหม่ขึ้นมา ท าให้การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมเป็นส่วนส าคัญของการเปลี่ยนแปลงของจิตส านึก

และประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับตนเอง  การที่มุอัลลัฟมีวิถีชีวิตอยู่ในวัฒธรรมอิสลามซึ่งเป็น

วัฒนธรรมใหม่ของตนเองโดยไม่ยอมสูญเสียอัตลักษณ์ เดิมของตัวเอง เรียกได้ว่า มุอัลลัฟมี      

“หลายอัตลักษณ์"  มี"อัตลักษณ์ซ้อน" หรือมี “อัตลักษณ์ลูกผสม” อัตลักษณ์จึงมิใช่สิ่งหยุดนิ่ง ตายตัว 

แต่เป็นพื้นที่ของการให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวตนของมุอัลลัฟ   จะเห็นได้ว่า

กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ  เกิดจากการที่แต่เดิมมุอัลลัฟมี 

อัตลักษณ์ที่หลากหลายและลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ง่ายไม่แน่นอน เมื่อมุอัลลัฟเข้ารับศาสนาอิสลาม จึง

เกิดการเรียนรู้ จากสัญญะหรือวาทกรรมต่างๆ ที่ก าหนดโดยศานาอิสลามผ่านระบบความคิดของ

ตนเอง จนเกิดพฤติกรรมน าไปสู่การปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม ในระยะแรกของการ

เปลี่ยนแปลงนั้น มุอัลลัฟจะมีทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเห็นด้วย การยอมรับในสิ่งใหม่ที่เกิด

ขึ้นกับตนเอง อีกทั้งเกิดการต่อรองในการเรียนรู้และการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์เดิมของตน
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เข้าสู่อัตลักษณ์ใหม่นั่นคืออัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมที่มีลักษณะมั่นคง ชัดเจน อัตลักษณ์เดิมบางอย่าง

ของมุอัลลัฟที่ขัดต่อหลักความเชื่อและหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามจะค่อยๆถูกกลืนหายไป ถูก

แทนที่ด้วยอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องใช้เวลาและมีความแตกต่างกันไปส าหรับ

มุอัลลัฟแต่ละคน 

เมื่อพิจารณาการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ ตามแนวคิดแบบโพสต์

โมเดิร์นสามารถมองได้ว่า อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ (Identity)  ของ

ปัจเจกบุคคล จะมีการสร้างตามทางเลือกของแต่ละบุคคลมากกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวคิดหลัง

สมัยใหม่ล้วนแต่เป็นวาทกรรมทั้งสิ้น และที่ส าคัญ คือ หลังสมัยใหม่ท าให้สังคมมองมุอัลลัฟแบบองค์

รวม และหลากหลายมากขึ้น ต้องใช้วิธีวิพากษ์ และอาศัยระบบความคิดและวิธีการวิเคราะห์  ที่

หลากหลายมากขึ้นเช่นเดียวกัน  ตามแนวคิดของโพสต์โมเดิร์นจะมองว่า อัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่ตายตัว

คงทน แต่เป็นสิ่งที่ลื่นไหลและซับซ้อน จุดยืนทางปรัชญาของโพสต์โมเดิร์น จะไม่เชื่อว่า มุอัลลัฟจะ

สามารถเข้าถึงความจริงได้โดยตรง มุอัลลัฟต้องมองสิ่งที่เรียกว่าภาษา โพสต์โมเดิร์นจึงมองว่า ความ

จริงเป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นโดยระบบของภาษา ซึ่งถูกต้องในระดับของความจริงเชิงสัมพัทธ์ “ความ

จริง” เป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมมอง และควรผสมผสานมุมมองที่หลากหลายต่างๆ  เข้าด้วยกัน เพราะ

โพสต์โมเดิร์นไม่เชื่อว่า ความจริงสมบูรณ์มีจริง ซึ่งขัดกับหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามที่มุอัลลัฟ

เปลี่ยนมานับถือ เพราะศาสนาอิสลามเชื่อว่า ความจริงมีอยู่จริง มีหนึ่งเดียวและสามารถพิสูจน์ได้   

แนวคิดโพสต์โมเดิร์นเชื่อว่า ความเป็นปัจเจกถูกเน้นในฐานะที่เป็นกระบวนการทางสังคม
ของการสร้างอัตลักษณ์ มากกว่าที่จะเป็นแก่นแกนของคุณสมบัติบางอย่างที่มีลักษณะตายตัว แต่การ
สร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟตามหลักการของศาสนาอิสลามมีลักษณะที่แน่นอน ตายตัว 
แต่ความเป็นตัวตนของมุอัลลัฟมีสองด้านซ้อนทับกันอยู่ คือด้านของความเป็นมุสลิมและด้านที่เป็นอ่ืน
นอกจากความเป็นมุสลิม เช่น การเป็นหญิง ชาย ความเป็นไทย ความเป็นชาวเมือง หรือ ชาวชนบท 
ฯลฯ อัตลักษณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมและก าหนดต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมให้กับมุอัลลัฟ ความเป็น
ตัวตนของมุอัลลัฟคือการไม่อาจถูกตรึงติดกับคุณสมบัติบางอย่างที่ตายตัวหยุดนิ่ง  แต่การเป็นหญิง
มุสลิม ชายมุสลิม คนไทยมุสลิมจะหยุดนิ่ง ภายใต้ความเชื่อตามหลักการของศาสนาอิสลาม แสดงถึง
กระบวนการที่มุอัลลัฟในฐานะปัจเจกมีต่อรอง ตั้งค าถาม หรือปฏิเสธต าแหน่งทางสังคมที่ก าหนดมา
ให้  ดังนั้นอัตลักษณ์กับปัจเจกภาพในแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นจึงไม่สามารถที่จะซ้อนทับกันได้อย่าง
สนิท แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นในทางสังคมศาสตร์จึงมิได้มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แต่เป็นแนวคิดที่หลากหลาย แต่แนวคิดของหลักการศาสนาอิสลามมีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน   
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การที่แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นมองว่า ความจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยระบบภาษา  

โดยส านวนโวหาร โดยการจูงใจ โดยการบิดเบือน โดยการหลอกลวง ซ่อนเร้นภายใต้ความขลังของ

ทฤษฎีหรือวาทกรรมแบบต่างๆ  หรือภายใต้ระบบปรัชญาที่ซับซ้อนหรือด้วยภาพลักษณ์ที่ง่ายๆ ก็ได้ 

จึงมองทุกๆ อย่างเป็นเสมือนพื้นที่ว่างที่จะใส่ความคิดความเชื่อของมนุษย์ลงไปยังไงก็ได้  แนวคิด

โพสต์โมเดิร์นจึงไม่เชื่อว่ามีความจริงเพียงหนึ่งเดียวอยู่แล้ว แต่เห็นว่า “ความจริง” เป็นสิ่งที่มองได้

หลายมุมมอง และควรผสมผสานมุมมองที่หลากหลายต่างๆ เข้าด้วยกัน แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น

ปฏิเสธอ านาจของกรอบ ระเบียบ โครงสร้าง รูปแบบจารีตเดิม และมุ่งแสวงหาการคิดนอกกรอบและ

แหวกแนวอยู่ตลอด องค์ความรู้ตั้งแต่ปรัชญา จริยธรรม การเมือง การปกครอง วรรณกรรมคลาสสิค 

ฯลฯ ทั้งหมดเป็นเพียงเพื่อสร้างภาพสร้างตัวตนที่ดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไปกดทับ เพิกเฉย ละเลย ลืม

ประวัติศาสตร์ของตัวตน  

การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมของผู้อ่ืนหรือคนอ่ืนเป็นการยกย่องประวัติศาสตร์และให้คุณค่า

ในเร่ืองของตนเองและลดคุณค่าในเร่ืองที่เป็นของผู้อื่น ซึ่งเป็นวิธีการคิดแบบแยบยล  ปฏิเสธศูนย์กลาง 

ซึ่งก็คือ การปฏิเสธอ านาจครอบง า เน้นชายขอบซอกมุม  เพื่อปลดเปลื้องการครอบง าทางเวลา 

กาลเทศะ และอัตลักษณ์ที่ยังหลงเหลืออยู่  ปฏิเสธความเป็นเอกภาพ หรือ องค์รวมจึงไม่จ าเป็นต้องจบ

สมบูรณ ์อาจเป็นหลายเร่ืองซ่อนเร้นกัน  ปฏิเสธจุดเร่ิมต้น คัดค้านโครงสร้าง ระเบียบ ล าดับ  ไม่ยึดติด

กับโครงสร้าง แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นมองว่าการสร้างสังคมสมัยใหม่เป็นเพียงการสร้างวาทกรรม

ผ่านวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพียงเพื่อครอบง าสังคมอ่ืนเพื่อชิงความได้เปรียบในหลายปัจจัย แนวคิด

โพสต์โมเดิร์นมองชนกลุ่มน้อยที่เป็นรองในสังคม  หรือใครก็แล้วแต่ที่เคยด้อยกว่าในยุคโมเดิร์น 

สามารถที่จะประกาศวาทกรรมของตนได้เช่นเดียวกัน โพสต์โมเดิร์น บอกว่าผู้หญิงก็มีสิทธิของพวก

เธอเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงก็มีวาทกรรมของตนเอง ผู้หญิงไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ผู้ชาย

เป็นฝ่ายก าหนดโดยเฉพาะโครงสร้างทางสังคมทั่วไป  ซึ่งมีความขัดแย้งกับโครงสร้างทางสังคมมุสลิม

ของความเป็นมุสลิม ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ มีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาให้ผู้นับถือได้

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นจึงเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งกับหลักการของศาสนาอิสลาม เพราะ

การที่แนวคิดโพสท์โมเดิร์นยึดถือว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก   ทุกอย่างเป็นเร่ืองความคิดเห็นของแต่

ละคนที่แตกต่างกันได้  แต่แนวคิดแบบโพสต์โมดิร์นนี้สามารถอธิบายถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์

และการผสมผสานอัตลักษณ์เดิมที่ไม่ขัดกับหลักการของศาสนาอิสาลามของมุอัลลัฟมาสู่การเป็น      

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้  เป็นการยืนยันว่าอัตลักษณ์ของบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่หลังจาก

DPU



331 

ที่มุอัลลัฟเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและมีอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอยู่ในความตระหนักของ

ตนเองแล้ว  การแสดงอัตลักษณ์ต่างๆของมุอัลลัฟจะถูกก าหนดภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์ตามหลักการ

ของศาสนาอิสลาม    เช่น ประเด็นการยอมรับว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.) และ มุฮัมมัด 

(ศ็อล) เป็นศาสดาของอัลลอฮฺ(ซบ.) ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่พระเจ้าให้การรับรอง เป็น

แนวทางแห่งความสันติของมนุษย์ เร่ืองนี้ตามหลักการศาสนาอิสลามซึ่งยึดถือพระเจ้าองค์เดียว ยึดถือ

คัมภีร์อัล-กุรฺอานเป็นคัมภีร์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุด และปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสดา  (นบี) มุฮัมมัด 

(ศ็อลฯ) การที่ชาวมุสลิมไม่กินเน้ือหมู เพราะสังคมของชาวมุสลิมถือว่าการกินหมูคือการท้าทายอ านาจ

พระเจ้า พระเจ้าสั่งไม่ให้กิน แสดงให้เห็นความเชื่อถือศรัทธาแยกและวิถีชิวิตของความเป็นมุสลิมแยก

ออกจากกันไม่ได้  เช่นเดียวกับการที่มุสลิมจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่นับถือศาสนาต่างกันจนกว่า

บุคคลนั้นจะปฏิญาณตนเข้ารับศาสนาอิสลามด้วยความศรัทธา  ในขณะที่ชาวพุทธเพิกเฉยเลยการถือ

ศีลห้าโดยไม่เชื่อเร่ืองนิพพานได้ ไม่รู้สึกแปลกอะไร จะแต่งงานกับใครก็ได้เพราะมองว่าเป็นเพียง

กฎเกณฑ์ ที่สามารถแยกจากวิถีชีวิตได้ แต่สังคมมุสลิมท าไม่ได้ จึงกลายเป็นที่ไม่เข้าใจของคนอ่ืนๆ  

งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการหาค าตอบจากการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมของมุอัลลัฟหลังจากที่มุอัลลัฟได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแล้วเป็นอย่างไร  จึงปฏิเสธการสร้างอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟตามแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น  สิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งที่ผู้วิจัย

ต้องการน าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้กับมุอัลลัฟและผู้สนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลาม  

จากการที่ผู้วิจัยปฏิเสธแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์น คือ ประเด็นจุดยืนและหลักการของศาสนาอิสลาม

ต่อกระแสปรากฎการณ์ต่างๆ ของสังคม เพื่อแสดงให้เห็นว่าถึงแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส

โลกาภิวัตน์  มีการตีความปรากฎการณ์สังคมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ตามแนวคิด มโนทัศน์ต่างๆ ที่

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่หลักการของศาสนาอิสลามไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่มีความสอดคล้องกับทุก

กระแสแนวคิดที่เปลี่ยนไปอย่างกลมกลืน ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น สามารถที่จะเข้าใจและ

อธิบายได้ว่าศาสนาอิสลามมีจุดยืนอย่างไรต่อสิ่งต่างๆ เหล่านั้น  ด้วยคุณลักษณะส าคัญของศาสนา

อิสลามคือ ความมีเหตุผลในการอธิบาย ความมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน อย่างมีความหมาย

แฝงเร้นซ่อนอยู่ สามารถเข้าใจและแปลความหมายได้ การมองหลักการของศาสนาอิสลามเพียงด้าน

หนึ่งแล้วเหมารวมว่าสิ่งนั้นคืออิสลาม  จึงไม่สามารถท าให้สัจธรรม ความจริงแท้ในหลักการของ

ศาสนาอิสลามปรากฏออกมาได้ เพราะเป็นการมองแบบแยกส่วนแล้วสร้างชุดของวาทกรรมขึ้นมาเพื่อ

อธิบายว่าศาสนาอิสลามเป็นอย่างไรจึงน่าจะเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้อง  
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การที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟด้วยกรอบแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นเป็นกระแสหลักและวาทกรรมความเป็นมุสลิมเป็น
กระแสรองที่ท าให้มุอัลลัฟแสดงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมออกมา จึ งเป็นการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ทาง
ความคิดของผู้คนและสังคมโดยเฉพาะกับตัวมุอัลลัฟเอง  แนวทางการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดแบบ
โพสต์โมเดิร์นเป็นมุมมองของตะวันตกผ่านระบบการเรียนรู้แบบตะวันตก ความจริงถูกผลิตขึ้นหรือ
สร้างขึ้นเพื่ออ านาจ จึงเกิดความไม่สิ้นสุดของการวิเคราะห์วาทกรรมต่างๆ ด้วยเหตุผลที่สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การวิเคราะห์ตามแนวคิดแบบโพสต์มเดร์ินจึงขาดฐานคิด หรือไม่มีแกนของ
ความคิดที่ชัดเจนเป็นของตัวเอง  บุคคลในฐานะปัจเจกชนสามารถที่จะสร้างวาทกรรมของตนเองได้
เพราะมีอ านาจอยู่ในตัวเอง ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างสิ้นเชิง  เนื่องจากศานาอิสลาม
เชื่อมั่นว่าอ านาจอยู่ที่ความประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซบ.)  ผู้วิจัยมองว่าวาทกรรมต่างๆ ที่นักวิชาการ
พยายามจะศึกษาหรืออธิบายนั้นคือพลวัตของสังคมที่เกิดขึ้น ณ ช่วง เวลาหนึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์กันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  เพียงแต่หาแกนวิเคราะห์ที่ต้องการแล้วหาข้อสรุปเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นโลกาภิวัตน์ภายใต้กรอบการขัดเกลาความรู้สมัยใหม่ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยมาตรฐาน
การวัดความความถูกต้องที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้น เช่น การทดลอง การพิสูจน์ ด้วยปราสาทสัมผัส ซึ่ง
ส าหรับมุอัลลัฟหรือมุสลิมแล้วแกนการวิเคราะห์ ก็คือหลักการของศาสนาอิสลาม 

ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาต่อไปว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและมีอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

อย่างเคร่งครัดนั้น  แนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นสามารถอธิบายการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็น

มุสลิมตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างไร  เมื่อหลักการของศาสนาอิสลามมี

แกนกลางของแนวคิดเป็นกรอบก าหนดไว้อย่างชัดเจน และคนมุสลิมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นในสังคม  ภายใต้ความตระหนักถึงอัตลักษณ์

ความเป็นมุสลิมของตนเอง  แต่ทั้งมุอัลลัฟและมุสลิมสามารถเลือกใช้จุดดีจากกระแสโลกโพสต์

โมเดิร์นมาเป็นประโยชน์ได้บางประการ ดังนี ้

ประการแรกก็คือ  มุอัลลัฟควรใช้จุดดีของโพสต์โมเดิร์นในแง่ที่ควรกล้าแสวงหาความรู้ที่

แท้จริง   โดยรู้จักคิด  กล้าตั้งค าถาม  กล้าคิดแตกต่าง   กล้าพิสูจน์    ไม่เชื่อตามสิ่งที่เคยถูกสอน หรือถูก

โฆษณาชวนเชื่อ    เห็นแบบอย่างมา หรือติดอยู่กับความเคยชิน    คิดไปเองโดยไม่เคยค้นหาความจริง

อย่างถ่องแท้ตามแนวทางหลักการของศาสนาอิสลาม  แน่นอนว่ามุอัลลัฟต้องเชื่อศรัทธาตามหลัก

ศรัทธา  6  ประการ ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติ  5  ประการ และยึดหลักจริยธรรมที่ว่า ท าความดีต่อ

พระเจ้าราวกับที่เห็นพระเจ้า ถึงแม้ไม่เคยเห็นพระเจ้า แต่พระเจ้าเห็นเราตลอดเวลา มุอัลลัฟต้อง

พยายามศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์ให้ถ่องแท้อย่างลึกซึ้ง จึงสามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความ เป็นมุสลิมของ

ตนเองออกมาได้  มุอัลลัฟจึงควรท าความเข้าใจระหว่างความเชื่อกับความจริงของวิถีชีวิตตามหลักการ
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ของศาสนาอิสลาม   ต้องสามารถรู้จักกลั่นกรองความเชื่อถือเดิมของตนเองที่ขัดกับหลักการศาสนา

อิสลาม และรักษาแก่นของหลักการศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคง     

ประการที่สอง มุอัลลัฟต้องกล้าที่จะทวนกระแสโลก และกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่  หรือ

ปรับเข้าสู่กระแสใหม่   ที่ไม่ผิดต่อหลักการที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามทั้งด้านหลักความเชื่อ ความ

ศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักจริยธรรม  และ ประการที่สาม  มุอัลลัฟควรเรียนรู้และกล้าที่จะยอมรับ 

ความจริงหรือความถูกต้องที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามไม่จ าเป็นต้องมีหนึ่งเดียว ในหลาย

เร่ืองความจริงหรือความถูกต้องสามารถมีหลายแง่ หรือปรากฎในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ

ด าเนินชีวิต หลักจริยธรรม รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ เช่น บทบาทของมุอัลลัฟเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

อยู่รายรอบตัวมุอัลลัฟ   

การพิจารณาถึงเร่ืองทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น มุอัลลัฟต้องมีการเรียนรู้ มีการ

ตรวจสอบและทบทวนตัวเองเสมอ เพื่อตนเองจะได้รู้เท่าทันกระแสโลก และด ารงวิถีชีวิตท่ามกลาง

กระแสโลกที่มีทั้งจริงและเท็จผสมกันอยู่ อย่างไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม มุอัลลัฟจึงจะ

สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองได้อย่างสมบูรณ์   จากการที่มุอัลลัฟทั้งในเขต

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ถูกเรียกอีกอย่างว่า “มุสลิมใหม่” เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า มุอัลลัฟไม่ได้

เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิด อัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์ของมุอัลลัฟจึงถูกก าหนดตามสามีหรือภรรยาของ

มุอัลลัฟ  ผู้วิจัยไม่พบว่าเกิดการรังเกียจหรือความแบ่งแยกปรากฏให้เห็นในชุมชนหรือสังคมที่มุอัลลัฟ

อาศัยอยู่  แต่จะมีบ้างในระดับครอบครัวที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีเขยหรือสะใภ้เป็นมุอัลลัฟเกิด

ความรู้สึกไม่พอใจกับบุตรหลานของตนเองที่ต้องแต่งงานกับมุอัลลัฟ ดังนั้นระยะเวลาและความตั้งใจ

จริงของมุอัลลัฟจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นว่ามุอัลลัฟเป็นมุสลิมได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวมุอัลลัฟเอง  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับสังคม

จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมุอัลลัฟขาดส านึกในความเป็นมุสลิมตามกลุ่มชาติพันธุ์ด้านวัฒนธรรมหรือทาง

ศาสนาตามสามีหรือภรรยาของมุอัลลัฟเอง นอกจากนั้นการเปิดเผยอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ

มุอัลลัฟจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีรากฐานของความไว้วางใจกัน และมีความปรารถนาดีต่อกัน ท าให้มุอัลลัฟ

สามารถแสดงบทบาทได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตนเอง ซึ่งจะมีผลน าไปสู่การพัฒนาการ

สร้างอัตลักษณ์มุสลิมของตนเองได้มากที่สุด  

อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับวิถีชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามจากกลุ่มตัวอย่าง

ในงานวิจัยครั้งนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของ บันฑิตย์  สะมะอุน และคณะ (2550) ที่ศึกษาถึง มุสลิมกับ

การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยที่พบว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างมุสลิมกับมุสลิมมีระดับความสัมพันธ์ที่ดีใน
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ด้านหลักการ แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากความสัมพันธ์

ในด้านหลักการทางศาสนาที่อิสลามสอนให้มุสลิมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่น้อง โดยค าสอนทั้ง

จากอัล-กุรฺอานและจากอัล-หะดีษ ได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยทฤษฎีตายตัว

และถือเป็นจุดแข็งของสังคม ชุมชน มุสลิมในทุกที่ว่า “มุสลิมเป็นพี่น้องกัน” หรือ “มุสลิมต่อมุสลิม

เปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน ส่วนใดเจ็บ ส่วนอ่ืนของร่างกายก็จะเจ็บด้วย” ดังนั้นชุมชนมุสลิมไม่ว่า

จะเป็นชุมชนในเขตเมืองหรือในเขตชนบทก็ตาม จึงมีหลักการด้านศาสนาที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทาง

ศาสนาให้มุอัลลัฟยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มุอัลลัฟได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้และการ

สื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟกับบุคคลต่างวัฒนธรรม

ไม่มีวิธีการหรือรูปแบบที่จะสามารถก าหนดไว้เป็นแบบแผนที่แน่นอนชัดเจนได้ว่ามุอัลลัฟต้องปฏิบัติ
อย่างไร นอกจากการสื่อสารกันด้วยเหตุ ด้วยผล ความจริงใจต่อกัน การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จึงจะท า
ให้มุอัลลัฟและบุคคลที่มุอัลลัฟสื่อสารด้วยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟนั้น สิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงคือ ภูมิหลังของมุอัลลัฟแต่ละคน จากการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่า มุอัลลัฟที่มีภูมิหลังแตกต่างกันปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์
ความเป็นมุสลิมจึงแตกต่างกัน วิธีการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องแตกต่างกันตามความแตกต่าง
ของมุอัลลัฟแต่ละคน 

3. อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟเป็นสิ่งที่แสดงออกตามสถานการณ์ การได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่มุสลิม รวมถึงการได้รับการยอมรับจากมุสลิม หรือการที่มุอัลลัฟจะธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของตนเองไว้ได้นั้น บุคคลที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสาร หรือ มีปฏิสัมพันธ์
ด้วยต้องให้ความส าคัญและเห็นคุณค่ากับวัฒนธรรมมุสลิมของมุอัลลัฟ และ ตัวมุอัลลัฟ เองจะต้องมี
ความตระหนักถึงความเป็นมุสลิมของตนเองด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริงอยู่เสมอ 

4. สื่อที่มุอัลลัฟทั้งในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบทให้ข้อมูลตรงกันว่าเป็นสื่อที่ช่วยให้
มุอัลลัฟเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือสื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลในครอบครัวที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่  ผู้น าศาสนา
ในชุมชน โดยเฉพาะผู้เป้นสามี หรือ ภรรยาของมุอัลลัฟ และเพื่อนมุอัลลัฟด้วยกันเอง รวมถึงสนิทของ
มุอัลลัฟทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม  ที่จะเป็นแบบอย่างในเร่ืองของหลักการศาสนาอิสลาม  ดังนั้น
การที่จะช่วยให้มุอัลลัฟเรียนรู้และสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมได้ดี คือ การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
มุอัลลัฟช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังให้มุอัลลัฟเกิดความศรัทธาในศาสนา อิสลามอย่างแท้จริง และ
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ส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา รวมทั้งหลักจริยธรรมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เมื่อมุอัลลัฟมีความศรัทธาและปฏิบัติตนในฐานะเป็นมุสลิมได้อย่างถูกต้องแล้ว การสื่อสาร  
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมในเชิงสัญลักษณ์ ไม่ว่าจะเร่ืองการทักทาย อาหาร การแต่งกาย การเปิดเผย
ตัวตนก็จะเกิดขึ้นกับตัวมุอัลลัฟเอง  

5. การศึกษาในคร้ังนี้พบประเด็นความหลากหลายและความทับซ้อนในอัตลักษณ์ของ
มุอัลลัฟโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาพุทธมานับถือศาสนาอิสลามนั้น บุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องยอมรับและเคารพในอัตลักษณ์ใหม่ของมุอัลลัฟนั่นคือ อัตลักษณ์
ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ โดยเฉพาะครอบครัว ชุมชน หรือสังคมที่มุอัลลัฟผู้นั้นเป็นสมาชิกใหม่ 
ต้องปราศจากอคติ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้มุอัลลัฟเกิดความภาคภูมิและมั่นใจในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่ง 

6. ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของ
มุอัลลัฟ คือ การที่บุคคลที่มุอัลลัฟมีปฏิสัมพันธ์ด้วยซึ่งไม่ใช่มุสลิม ไม่มีความเข้าใจในวิถีชีวิตของ
มุสลิมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและตัวมุอัลลัฟเองมีความรู้ในเร่ืองศาสนาอิสลามอย่างผิวเผิน
อาจน าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันได้ ดังนั้นองค์กรมุสลิมที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมและท าความ
เข้าใจกับสังคมให้คนทั่วไปในสังคมรู้จักมุอัลลัฟคือใคร ควรจะปฏิบัติต่อกันในฐานะที่มุอัลลัฟเป็น
มุสลิมอย่างไร ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเรียนรู้และการ
สื่อสารระหว่างกันได้  

7. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ พบว่า สิ่งที่มุอัลลัฟมีความต้องการในฐานะความเป็น
มุสลิมคือต้องการได้รับการยอมรับและการปฏิบัติในฐานะที่ตนเองเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่สามารถน า
ความรูค้วามสามารถของตนเองในด้านอ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาอิสลามมาช่วยพัฒนา
ชุมชนหรือสังคมมุสลิมได้ เช่นเดียวกับมุสลิมคนอื่นๆ 

8. สังคมมุสลิมควรส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ด้านหลักการของศาสนาอิสลามอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงช่วงระยะเวลาแรกของการเข้ารับศาสนาอิสลาม ทั้งครอบครัวและชุมชนเองต้องมี
ความเข้มแข็งในหลักการศรัทธาและการปฏิบัติด้วย ไม่ใช่ดูหมิ่น ดูแคลนครอบครัวที่มี เขย  หรือ 
สะใภ้ ที่เป็นมุอัลลัฟ ว่าจะเป็นผู้มาท าลายวิถีชีวิตมุสลิมในครอบครัว หรือในชุมชน  นอกจากนั้น
ครอบครัวและเครือญาติ รวมทั้งสมาชิกในชุมชนของมุสลิมต้องเปิดใจยอมรับ ให้ความรัก ความ
ปรารถนาดีต่อมุอัลลัฟในฐานะที่มุอัลลัฟเป็นสมาชิกมุสลิมคนหนึ่ง จะท าให้มุอัลลัฟด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุขถึงแม้จะอยู่ในสังคมที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน 

9. ผู้น าด้านศาสนาอิสลาม รวมถึง คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนควร

เปิดการอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้

มุอัลลัฟได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางความคิดและประสบการณ์ระหว่างมุอัลลัฟด้วยกัน และ 
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ระหว่างมุอัลลัฟกับพี่น้องมุสลิมในชุมชน เนื่องจากมุอัลลัฟเป็นผู้ที่ยอมปรับเปลี่ยนจากศาสนาเดิมมา

รับอิสลาม  เปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตที่เคยชินมาใช้ชีวิตความเป็นมุสลิม ถือว่าเป็นผู้อุทิศตน 

ยอมเสียสละ เพื่อครอบครัวและเพื่อศาสนาอิสลาม เนื่องจากในภายภาคหน้ามุอัลลัฟจะต้องให้การ

อบรมลูก หลาน ที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตให้เป็นมุสลิมที่สามารถด ารงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม

สืบไป 

10. ครอบครัวหรือชุมชนที่มีมุอัลลัฟเป็นสมาชิกต้องยอมรับว่ามุอัลลัฟมาแต่งงานกับบุตร

หลานของตนเองซึ่งเป็นมุสลิม ดังนั้นมุอัลลัฟจึงมีวัฒนธรรมเดิมที่แตกต่างจากตนเอง จึงมีความคิด 

ความเชื่อถือที่แตกต่างกัน กรณีที่มุอัลลัฟพบกับเหตุการณ์ใดเกี่ยวกับเร่ืองของครอบครัวและเครือญาติ

ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท าให้เกิดความไม่เข้าใจ ความไม่พอใจระหว่างกัน วิธีการสื่อสารกันด้วยพื้นฐาน

ของความรัก  ความมีเหตุผล ให้ความจริงใจต่อกัน เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ควรยึดหลักการของศาสนา

อิสลามเพราะมุอัลลัฟได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแล้ว จะท าให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันได้ในที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจาก

มุอัลลัฟแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันและมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ศาสนามาก่อนที่จะเข้ารับ

ศาสนาอิสลาม  ดังนั้นวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับมุอัลลัฟจึงต้องแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะของแต่ละคน แต่มุอัลลัฟแต่ละคนต้องมีจุดมุ่งหมายตรงกันที่ชัดเจนคือความศรัทธาในศาสนา

อิสลามด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง 

11. สังคมมุสลิมควรให้ความส าคัญกับการที่มุอัลลัฟขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนา

อิสลามและในขณะเดียวกันคู่สมรสที่เป็นมุสลิมบางคนตัวเองก็ยังไม่มีความเข้าใจในหลักการของ

ศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อต้องไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้ว 

ทั้งมุอัลลัฟและคู่สมรสควรส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในหลักการของศาสนาอิสลามซึ่งกัน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะความไม่ รู้จริงในหลักการของศาสนาอิสลามจะน าไปสู่ความ

ขัดแย้งระหว่างกันของมุอัลลัฟกับคู่สมรส และมุอัลลัฟกับสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนที่มุอัลลัฟ

อาศัยอยู่ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในระดับปัจเจกเป็นเร่ืองที่ต้องใช้ระยะเวลาใน

การพิจารณาและรวบรวมข้อมูล  ดังนั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปอาจเน้นในการเรียนรู้และการสื่อสาร 
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพียงด้านเดียว เช่น ด้านอาหาร 
การแต่งกาย หรือ ภาษา เป็นต้น 

2. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาในเชิงอัตชีวประวัติของมุอัลลัฟที่ประสบความส าเร็จ
ในการใช้ชีวิตความเป็นมุสลิม เพื่อจะได้น าผลจากการศึกษาเป็นข้อสรุปและเป็นแบบอย่างส าหรับ
มุอัลลัฟ หรือมุสลิมใหม่คนอ่ืนๆ  หรือการศึกษาอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมจากการรับรู้ของบุตรหลาน 
ที่มีพ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย  ที่เป็นมุอัลลัฟ ว่าตนเองได้รับการถ่ายทอดแบบอย่างอัตลักษณ์ความเป็น
มุสลิมอย่างไร และตนเองเห็นอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของบุคคลเหล่านั้นหรือไม่ โดยเฉพาะประเด็น
การสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของบุตรหลานที่มีพ่อแม่ หรือ ปู่ย่า ตา ยาย เป็นมุอัลลัฟ เป็นการ
สืบทอดอัตลักษณ์มุสลิมของมุอัลลัฟจากรุ่นสู่รุ่น โดยการศึกษาถึงทัศนคติ ความภาคภูมิใจในพ่อ แม่ ปู่ 
ย่า ตา ยาย ที่เป็นมุอัลลัฟมาก่อน บุตรหลานที่มีบรรพบุรุษเป็นมุอัลลัฟ จะมีความรู้สึกว่ารากเหง้าของ
ตนเองเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางของหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่อย่างไร  เพราะข้อมูลที่ได้จาก
มุอัลลัฟกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ พบว่า มุอัลลัฟเป็นผู้มาใหม่ไม่มีรากเหง้าที่เป็นมุสลิม ดังนั้นถ้า
มุอัลลัฟที่ปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามและสามารถอบรมสั่งสอนให้บุตรหลานที่ เกิดมา
ได้อยู่ในแนวทางของหลักการศาสนาอิสลามได้ สามารถกล่าวได้ว่ามุอัลลัฟผู้นั้นมีความเป็นแบบอย่าง
มุสลิมที่ดีได้ การสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของบุตรหลานที่มีบรรพบุรุษเป็นมุอัลลัฟ จึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ 

3. การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคคลในระดับปัจเจก
ในประเด็นอ่ืนๆ เช่นการแต่งงานระหว่างมุสลิมกับผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ศานาพุทธว่ามุอัลลัฟจะ
มีการเรียนรู้และการสื่อสารที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เปลี่ยนจากศาสนาคริสต์
มานับถือศาสนาอิสลาม 

4. การวิจัยในคร้ังนี้มุ่งศึกษาประเด็นการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิม
ของมุอัลลัฟในระดับปัจเจก มิได้ลงลึกถึงบทบาทของครอบครัวและเครือญาติต่อการสร้างอัตลักษณ์
ความเป็นมุสลิม งานวิจัยต่อไปจึงควรศึกษาลงลึกไปในประเด็นบทบาทของครอบครัวและเครือญาติ
ของมุอัลลัฟและของคู่สมรสต่อการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ เป็นการศึกษาในฐานะ
ที่บุคคลอ่ืนเป็นกระจกสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ การเรียนรู้และการสื่อสาร         
อัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ มุอัลลัฟจะเกิดความศรัทธาใน
ศาสนาอิสลามได้อย่างบริสุทธิ์ใจหรือไม่นั้น ต้องเกิดจากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของ
มุอัลลัฟกับบุคคลผู้เป็นคู่สื่อสารของมุอัลลัฟ 
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5. ประเด็นมุอัลลัฟที่คู่สมรสเสียชีวิตไปก่อนและตนเองยังคงยึดมั่นอยู่ในศาสนาอิสลาม
ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงตนเองกลับไปนับถือศาสนาเดิมนั้น  มุอัลลัฟผู้นั้นเกิดความศรัทธาในศาสนา
อิสลามได้อย่างไร เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากความศรัทธาในศาสนาอิสลามของมุอัลลัฟ 
ระยะเวลาในการสมรส  ความผูกพันของมุอัลลัฟกับสมาชิกในครอบครัวมุสลิม ความศรัทธาในศาสนา
อิสลามของมุอัลลัฟ เป็นปัจจัยส าคัญที่มุอัลลัฟจะยังคงใช้ชีวิตมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีบุตร
ด้วยกันแล้วมุอัลลัฟจะอบรมสั่งสอนบุตรต่อไปอย่างไร ครอบครัว ชุมชนที่มุอัลลัฟอาศัยอยู่ควรต้องเข้า
มามีบทบาทหรือไม่อย่างไร เพื่อให้มุอัลลัฟสามารถด าเนินชีวิตในฐานะมุสลิมต่อไปได้อย่างราบร่ืน 
 
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาสังคมมุสลิม 
 จากการน าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบมุอัลลัฟในเขตชุนเมืองและชุมชนชนบทของไทย 
พบว่า การเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟโดยภาพรวมมีความสอดคล้อง
กันเนื่องจากชุนชนมุสลิมมีวิถีการด าเนินชีวิตภายใต้กรอบหลักการของศาสนาอิสลามที่มีมาตรฐาน
เดียว ดังนั้น จึงสามารถน าไปอธิบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุนชนหรือสังคมมุสลิมในทุกพื้นที่
ของประเทศไทยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ส าหรับมุอัลลัฟและชาวมุสลิมแล้ว จะต้องมีความเข้าใจว่าศาสนากับสังคมเป็นสิ่งที่

แยกกันไม่ได้  ศาสนาจะเป็นเคร่ืองช่วยแก้ปัญหา ต่างๆ และสนอง ความต้องการ ของวิถีชีวิตส่วนตัว ที่

จะช่วยให้เกิดความสงบทางจิตใจ และ เป็นแนวทางที่ ให้การด ารงวิถีชีวิต ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ

ช่วย ให้สังคมอยู่อย่างสงบสุข  ศาสนาอิสลามมีลักษณะแตกต่างจากศาสนาอ่ืนๆ เนื่องจากได้บัญญัติ

ครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ของผู้นับถือ ทุกๆ ด้าน ต้ังแต่ เกิด จนตาย  มุสลิมทุกคนจึงไม่สามารถแยกอิสลาม

ออกจากวิถีการด าเนินชีวิตได้  ไม่สามารถเลือกปฏิบัติเฉพาะสิ่ง เฉพาะอย่าง ตามหลักการของศาสนา

ได้  เช่นการจ่ายซะกาต  ระบุให้มุสลิมทุกคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตามศาสนาบัญญัติ ต้องจ่ายซะกา

ตตามอัตรา ที่ก าหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยัน ถึงความศรัทธา  แตกต่างจากบุคคลในศาสนาอ่ืนๆ  ซึ่งท านุ

บ ารุงศาสนาของตนเองเป็นประจ าอยู่แล้ว แต่ขาดการควบคุมดูแลให้อยู่ในหลักการของศาสนา   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รับเอาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามามากจนไม่สนใจวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือว่า

ได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือหรือไม่  เพราะมัวแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ของ

สังคมที่มีการแข่งขันกันทางรายได้  อาศัยศาสนาเป็นเคร่ืองมือหากิน ท าให้หลั กการของศาสนาที่

ตนเองนับถือเสื่อมถอยลง 
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2. เมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศสังคมมุสลิมซึ่งถือเป็นคนกลุ่มน้อยแต่เป็นคนกลุ่มใหญ่ใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางในการพัฒนาจากศูนย์กลางของผู้มีอ านาจในภาครัฐไปสู่พื้นที่ จึง

มีความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจต่อหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม เพราะชาวมุสลิมมีหลักคิดว่า อิสลาม

ไม่ใช่เพียงศาสนาที่นับถือ แต่อิสลามคือธรรมนูญและรูปแบบการด าเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน และไม่

สามารถแยกเร่ืองของ วิถีชีวิตออกจากเร่ืองของศาสนาได้ กล่าวคือชาวมุสลิมต้องรับรู้และรับผิดชอบ

ในเร่ืองของศาสนาและเร่ืองทางสังคมโดยไม่แบ่งแยกจากกัน  และการอ้างอิงด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

จะต้องเข้าใจว่าชาวมุสลิมจะใช้อัล-กุรฺอาน และอัล-หะดิษ เป็นกรอบในการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจน

ตาย 

อุปสรรคของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงติดขัดอยู่ตรงแนวคิดและทัศนคติที่

มีความแตกต่างกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะลดหรือยุติความรู้สึก

ความหวาดระแวง และสร้างความมั่นใจในด้านสังคมและในด้านการให้ความรู้พร้อมกันไป  และ

ติดขัดอยู่กับความสับสนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจแต่ฝ่ายเดียวและการคิดแทนจากฝ่ายภาครัฐ 

ผนวกกับความสับสนจากกระแสข่าวที่มาจากสื่อบางกลุ่มที่ขาดจรรยาบรรณ เสนอข่าวโดยขาดความ

รับผิดชอบ  ไม่มีความรอบครอบ เล็งเห็นผลแก่ตนเองมากกว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้และสังคมโดยรวม 

ทางออกและแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ควรต้องเร่ิมด้วยความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่ต้องมีความเอาจริงเอาจังและมีความจริงใจ ท างานประสานกัน ด้วยการติดตาม

ดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างมีความพร้อม เหมาะสมกับพื้นที่ และให้เกิดความสอดคล้องและเกิด

การยอมรับด้วยความสมัครใจ  ภาครัฐควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และพัฒนาไปบนความเข้าใจ

และยอมรับในความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรม และวิธีคิดที่มีความแตกต่างกัน ให้เป็นประโยชน์

ต่อประชาชนชนและประเทศชาติบนพื้นฐานของการยอมรับความแตกต่างทางด้านต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจริง

ในสังคมต่อไป ในขณะเดียวกันมุสลิมเองต้องยอมรับกับความเป็นจริงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่ง 

ท าให้ความเป็นพหุสังคมได้แพร่กระจายเข้าสู่สังคมมุสลิมมากยิ่งขึ้น  

3. ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับหลักการศาสนาอิสลามจึงเป็นเร่ืองที่ท้า

ทายส าหรับสังคมมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรร่วมกันคิดหาแนวทางให้เหมาะสมกับพหุสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ภายใต้กรอบ

แนวคิดการบูรณาการองค์ความรู้กับหลักการของศาสนาอิสลาม   
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4. กระบวนการเรียนรู้และการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟนั้น ครอบครัว 

ชุมชน สังคม รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ของมัสยิด หรือสถาบันการศึกษาในชุมชน จึงควรปลูกฝังแนวคิด 

ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามให้กับมุอัลลัฟ เพื่อที่จะสามารถท าให้

มุอัลลัฟในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมด้วยวิถีไทยมุสลิม  ที่สามารถเผชิญกับกระแสการปะทะทาง

วัฒนธรรม และสังคมทุนนิยมของโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ เพื่อว่าเมื่อมุอัลลัฟต้องปฏิสัมพันธ์กับคนต่าง

ศาสนาจะได้มีความรู้พอในหลักปฏิบัติทางศาสนาและขอบเขตของศาสนาในการปฏิบัติตนต่อคนต่าง

ศาสนา โดยที่ยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมไว้อย่างเข้มแข็ง  

นอกหนือจากที่กล่าวทั้งหมดในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอให้สติกับตัวเองและปลุกส านึกใน
ความตระหนักของนักวิชาการมุสลิมด้านสังคมศาสตร์ทุกท่าน ว่าให้ตระหนักและหมั่นทบทวนและตั้ง
ค าถามว่าวิชาความรู้ที่เราและท่านทั้งหลายได้แสวงหากันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง ได้ช่วยท าให้เกิดสิ่ง
ใด หรือเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง เพื่อแสดงให้เห็นว่าอิสลามคือสัจธรรม และคือความจริงชุดเดียวเท่านั้น ซึ่ง
สามารถพิสูจน์และอภิปรายได้ เพราะการพิสูจน์และอภิปรายไม่ได้จะท าให้สัจธรรมกลายเป็นอ่ืน เรา
และท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิชาการมุสลิมในสังคมไทย ควรตระหนักในบทบาทของตนเองให้มาก 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อจากนี้ไปเราและท่านทั้งหลายจะมาร่วมกันสร้างศาสตร์ทุกศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในโลกใบนี้  เพื่อแสดงให้เห็นว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ข้อความที่ว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด              
นอกจากอัลลอฮฺ(ซบ.)” 
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