วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลามและการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม : ชุมชนสวนหลวง 1
Muslim Way of Life and Relationship to the Islamic Principles and Islamic Law
Enforcement: Case Study of Suanluang 1 Community
สุวิมล พิชญไพบูลย์*1
1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
E-mail: drsuwimol.s@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีชุมชน
สวนหลวง 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 กับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้
กฎหมายอิสลาม และศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของวิถีมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนา
อิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ ประชากร
ในชุมชนสวนหลวง 1 จ�านวน 425 ราย ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ กรรมการมัสยิด ได้แก่ อิหม่าม กรรมการ
บริหารชุมชนสวนหลวง 1 ตัวแทนมุสลิมในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เฒ่าในชุมชน จ�านวน 5 ราย ผลการศึกษาพบว่า
ชาวมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 มีหลักความเชือ่ เคร่งครัดในเรือ่ งการศรัทธาในองค์อลั ลอฮ์ หรือในคัมภีรอ์ ลั กุรอาน ศาสนาอิสลาม
จะมีความเคร่งครัดมากกว่าศาสนาอื่น เพราะศาสนาอิสลามจะมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตัวให้
ถูกต้อง ส�าหรับพฤติกรรมของมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 อยู่ในเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งในเรื่องของการละหมาด การปฏิญาณตน
การถือศีลอด และการปฏิบัติทุกอย่างตามวิถีมุสลิม หลักศาสนาอิสลามช่วยให้มุสลิมมีที่ยึดเหนี่ยว มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลามจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติ หากไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เพราะองค์อัลเลาะห์
วางแนวทางในการด�าเนินชีวติ ของมนุษย์ในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ทมี่ นุษย์ควรจะท�า การด�าเนินชีวติ ตามวิถมี สุ ลิมชาวชุมชนสวนหลวง
1 จึงมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันต่อศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ซึง่ วิถมี สุ ลิมจะส่งผลโดยตรงต่อความผูกพันต่อ
หลักศาสนามากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามถึง 8 เท่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01
ค�าส�าคัญ: วิถีมุสลิม หลักศาสนาอิสลาม กฎหมายอิสลาม ความผูกพัน การบังคับใช้กฎหมาย

Abstract
This study was an attempt to investigate the Muslim way of life, in terms of living according to both
Islamic principles and Islamic law enforcement in Suan-Luang 1 Community. This research aimed to study
the background and way of life of this community, as well as the influence of Islamic principles and
Islamic law enforcement. This research consisted of qualitative and quantitative data. The target population
of the quantitative data was the entire population of this community for 425 people. The target population
of the qualitative data was the masjid committee, e.g. Imam, the Suan-Luang 1 Community committee,
Muslim representatives in the community, the Local Savants, and elders in the community total 5 people.
The results indicated that the target population was devoutly religious, strictly following the teachings of
Allah, as told to Mohammed, through the Quran. Muslims are thought to be more devout compared to
other religious groups. This is because Muslims are instilled with Islamic principles from childhood, which
they demonstrate through their behavior and adherence to the Muslim way of life, such as testimony in
their belief of Allah, the observance of Ramadan, etc. Moreover, the principles of Islam are observed by
members of the community on an individual basis. In other words, they follow their religious beliefs on
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a personal level, without enforcement from any external source. Furthermore, an adherence to the
principles of Islam is a part of the daily life of the members of this community, and these principles regulate
their way of life. If the members of this community fail to follow the obligatory rules or deviate from
Islamic principles, or the Muslim lifestyle, it would have a profound effect on their way of life. The members
of this community believe that Allah, through Mohammed and the Quran, established the way in which the
members of their faith should live their lives in terms of their personal behavior. Suan-Luang 1 Community’s
way of life was influenced toward Islamic religion and Islamic law. From this, it was enforced to Islamic law
for eightfold time. The significance was 0.01
Keyword: Muslim Way of life, Islamic Principles, Islamic Law, Relationship, Law Enforcement
บทน�า
ความเสมอภาคของบุ ค คลย่ อ มเสมอกั น ใน
กฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ จะกระท� า มิ ไ ด้ นอกจากนี้
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” และมีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาโดยการสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมเพือ่ สร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการประกอบ
อาชีพ แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะ
เป็นฐานการประกอบอาชีพทีม่ นั่ คง รวมทัง้ โอกาสทางธุรกิจ
น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทยมี
ความเท่าเทียมกัน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554) ปัจจุบันประเทศไทยมี
ประชากรกว่า 65 ล้านคน ประกอบด้วยชาวไทยพุทธ
ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต์อกี จ�านวนหนึง่ ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจ�าชาติ
ส่วนประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลาม
มีจ�านวนรองลงมา ซึ่งมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า
7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2554) ด้ ว ยความที่ ก ระแสการ
เปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การน�าวิถีชีวิตดั้งเดิม และแบบอย่างความประพฤติปฏิบัติ
เดิมมาใช้กบั สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงบางครัง้ จึงเกิดปัญหาสังคม
(social problem) สาเหตุของปัญหาสังคมมาจากการ

เปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม ความไม่เป็นระเบียบของสังคม
และการมีพฤติกรรมฝืนสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งมี
สมาชิกของสังคมหลากหลายเผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา ที่อยู่
ร่วมกันในภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงท�าให้หลัก
ยึดของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะชาวมุสลิมกับหลักศาสนา
รวมทั้งวิถีชีวิตความผูกพันต่อหลักศาสนาเปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมทุก
ประเทศทั่ ว โลก ไม่ น ้ อ ยกว่ า 1,600 ล้ า นคน ส� า หรั บ
ประเทศไทยมีมุสลิมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ
7 ล้านคน โดยเฉพาะในแถบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
มุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก (ฟาฏินา วงศ์เลขา 2554)
หลักค�าสอนของศาสนาอิสลามนั้นเป็นค�าสอนที่ครอบคลุม
ทุกมิตขิ องการใช้ชวี ติ อิสลามมิได้เป็นศาสนาทีส่ อนเพียงให้
มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจในโอกาสต่างๆ เท่านั้น แต่อิสลามได้
ครอบคลุมทุกมิตทิ กุ แง่มมุ แห่งการด�าเนินชีวติ การศึกษาใน
ทัศนะอิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ไม่ใช่แค่การ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยัง
อีกรุน่ หนึง่ แต่ในอิสลามการศึกษามีความหมายทีก่ ว้างและ
ครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นการอบรม ขัดเกลา
จิตใจ บ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งสั น ติ สุ ข (ฟาฏิ น า
วงศ์เลขา 2555)
ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีชาวไทย
มุสลิมอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรในชุมชน
เป็นชุมชนทีม่ ปี ระวัตคิ วามเป็นมายาวนานตัง้ แต่สมัยรัชกาล
ที่ 1 นับเนือ่ งร่วมสองร้อยปี ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเชือ้ สาย
มาเลเซี ย ด้ า นวั ฒ นธรรมมี วิ ถี ชุ ม ชนที่ ผ สมผสานอย่ า ง
กลมกลืนระหว่างจีนโพ้นทะเลและไทยมุสลิม เป็นชุมชนที่
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มีความเคร่งครัดในการด�าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม
กอร์ปกับมีมสั ยิดอัล-อติก๊ ซึง่ เป็นศาสนสถานส�าหรับด�าเนิน
ศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม การทีเ่ ป็นชุมชนมุสลิมทีม่ ี
การผสมกลมกลืนทางเชือ้ ชาติ และศาสนา ท�าให้ชาวชุมชน
สวนหลวง 1 โดยเฉพาะมุสลิมจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
อิสลาม วิถีปฏิบัติของชาวมุสลิม แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง
วางตัวในสังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนา และเชื้อชาติ
ด้วย ด้วยเหตุนี้เอง เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องมีการ
ปรั บ ตั ว ในการด� า เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความที่ อ ยู ่ ใ นสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน
้ วิ จัถยีมจึุสง สนใจในประเด็
น วิ ถี ชี วิ ต1ของ
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2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของวิถีมุสลิม
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ได้แก่ กรรมการมั
สยิด
มุคือสลิอิมหในชุ
ม
ชน
ปราชญ์
ช
าวบ้
า
น
และผู
เ
้
ฒ่
า
ในชุ
ม
ชน
จ�
า
นวน
ม่าม กรรมการบริหารชุมชนสวนหลวง 1 ตั วแทน
่มตัวอย่าชงเชิ
าณ ได้
มุ5สราย
ลิมในชุส่วมนกลุ
ชน ปราชญ์
าวบ้งปริ
านมและผู
้เฒ่แาก่ในชุประชาชนใน
มชน จ�านวน
นวณกลุ
ตัวอย่ได้าแง ก่ผู้วประชาชนใน
ิจัยก�าหนด
5ชุมชนสวนหลวง
ราย ส่วนกลุ่ม1ตัการค�
วอย่างเชิ
งปริม่ าณ
างโดยใช้วิธีก1ารของ
Yamane
ชุตัมวอย่
ชนสวนหลวง
การค�าTaro
นวณกลุ
่มตัวอย่(Yamane
าง ผู้วิจัยก�1973
าหนด
ตัอ้วาอย่
วิธีการของ
Taro Yamane (Yamane 1973
งในางโดยใช้
ธีรวุฒิ เอกะกุ
ล 2543)
อ้างใน ธีรวุตัฒวแปรที
ิ เอกะกุ่ใช้ลในการวิ
2543) จัย จากกรอบแนวความคิด
ดังนี้ ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย จากกรอบแนวความคิด
ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ น�าแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา

หลังจากนั้น น�าไปทดสอบความเชื่อ มั่น โดยวิธี การใช้สูต ร
สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (α - Coefficient,
Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ น�าแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบและขอค�าแนะน�าในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้
อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุง่ หมายของ
การวิจยั จากนัน้ น�าแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว
มาด�าเนินการทดสอบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั อย่าง จ�านวน 20 คน
หลังจากนั้นน�าไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยวิธีการใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถวิเคราะห์ค่าความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.85 ได้ผลสรุปว่าแบบสอบถาม
เชื่อถือได้ (มากกว่า 0.80) และจ�าแนกความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแต่ละตอนรายข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ Path
Analysis เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล และแปลผลแบบสอบถาม
โดยใช้คา่ เฉลีย่ ตามเกณฑ์คะแนน ใช้สตู รค�านวณความกว้าง
ของชั้นเพื่อใช้ในการอภิปรายผล (บุญชม ศรีสะอาด 2542)
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิด ทฤษฎีและการสร้างกรอบ
แนวคิ ด ส� า หรั บ การวิ เ คราะห์ การตรวจสอบข้ อ มู ล
การสร้างข้อสรุป และการพิสูจน์ข้อสรุป โดยมีแนวคิด
การวิเคราะห์ชุมชน แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
และทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ ส�าหรับการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อดูความครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่ได้
เพียงพอและมีคุณภาพที่จะตอบปัญหาการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากอดีตทีช่ าวมุสลิมจากจังหวัดทางภาคใต้อพยพ
มาอยู่ ณ ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นเวลาร่วม 200 ปี ท�าให้
ปัจจุบนั กลายเป็นชุมชนมุสลิมทีม่ กี ารรวมตัวกันอย่างเหนียว
แน่น มีขนบธรรมเนียมประพณี พิธีกรรม ศาสนสถานของ
ชุมชน และที่ส�าคัญชุมชนมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของชาวมุสลิมทีม่ คี วามเชือ่ มโยงอ้างอิงอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของหลักค�าสอนศาสนาอิสลามอย่างแนบแน่น มีผนู้ า� ชุมชน
ทางศาสนา ได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น รวมถึงคณะ
กรรมการมั ส ยิ ด ที่ มี บ ทบาทในการดู แ ลปกครองชุ ม ชน
สวนหลวง 1 อย่างใกล้ชิดกับชาวชุมชน วิถีชีวิตของมุสลิม
ในชุ ม ชนสวนหลวง 1 ด� า เนิ น ตามหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
โดยไม่มกี ารละเมิดกฎหมาย อยูใ่ นขอบเขต ไม่ปล่อยให้ชวี ติ
เป็นไปตามอ�าเภอใจหรือขึ้นอยู่กับอารมณ์แห่งตน การใช้
สิทธิหน้าที่พึงมีต่อพระผู้สร้าง (อัลลอฮฺ) และสิทธิระหว่าง
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มุสลิมต่อผู้ถูกสร้างด้วยกัน การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มุสลิมกับสมาชิกในสังคมที่อยู่ร่วมกัน ไม่หลุดออกไปจาก
กรอบที่บทบัญญัติแห่งศาสนาที่ได้ก�าหนดไว้ ส่วนกฎหมาย
อิสลาม (Islamic Law) ก็มาจากค�าสอนทางศาสนา และ
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม
มุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 มีค่าเฉลี่ยในการ
ด�าเนินชีวิตตามวิถีมุสลิมมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านการบ่ม
เพาะสติปัญญา การสร้างเสริมจิตวิญญาณ การอบรม
ขัดเกลาจิตใจ และการพินิจร่างกาย ตามล�าดับ ทั้งนี้ วิถี
มุสลิมยังมีผลวามผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม มากทีส่ ดุ ทัง้
3 ด้าน คือ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรม ส่วน
วิถีมุสลิมมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการประกอบ
ศาสนกิจ และการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากทั้งสองตัวแปร
ดั ง นั้ น วิ ถี มุ ส ลิ ม จึ ง ผู ก พั น กั บ หลั ก ค�า สอนของ
ศาสนาอิสลามอย่างมาก จนบางครั้งท�าให้สังคมเกิดความ
รู้สึกว่ามุสลิมเป็นกลุ่มชนที่ยึดติดกับวัฒนธรรมตัวเองอย่าง
มาก เคร่งครัดกับหลักค�าสอน ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นจากเนื้อหา
ของบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน และค�าสอนของศาสดา
มุฮัมหมัด ซึ่งในหลักค�าสอนทั้งสองนั้นได้รวมความหลาก
หลายของศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนการสร้างสังคม
สันติสขุ บนการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย
ถือเป็นเรือ่ งส�าคัญทีอ่ ธิบายไว้ถงึ การสร้างสังคมบนฐานของ
การท�าความดี และหักห้ามการท�าความเลวร้ายทัง้ แก่ตนเอง
และสั ง คม การอยู ่ ร ่ ว มกั น ด้ ว ยความรู ้ สึ ก ที่ ดี ต ่ อ กั น
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีขีดจ�ากัดเฉพาะเพียงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมเท่านั้น แต่ในเนื้อหา
ของหลักค�าสอนมีเป้าประสงค์ที่จะท�าให้เกิดความสัมพันธ์
โดยไม่มขี ดี จ�ากัดทางศาสนา วัฒนธรรม ภาษา และพรมแดน
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง
เชิงเหมือน (convergent validity) คือ ความเที่ยงตรงของ
มาตรวัดที่ใช้แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดสามารถวัด construct
เดียวกันได้ ในกรณีที่มาตรวัดแบบ reflective จากตาราง
1 พบว่า ค่า loading มีค่ามากกว่า 0.600 และมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (|t| ≥ 1.96) และเป็นปริมาณบวกทุกค่า (Lauro
& Vinzi, 2004; Henseler et al., 2004) แสดงว่ามาตรวัด
มีความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและมีความเชื่อมั่นได้
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติความเที่ยงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัดตัวแปรแฝงแบบ reflective model
Construct/Item

Loading

t-stat

AVE

MUSL : วิถีมุสลิม

7

MUSLA : การอบรมขัดเกลาจิตใจ
0.7640
32.0944
MUSLB
: การบ่
มเพาะสติ
ปญ
ั ญา validity: CR) ค่าเฉลีย่ ผันแปรทีส่ กัดได้ (AVE)
0.6642
10.6800
ตารางที่ 2 ความเที
ย่ งตรงเชิ
งจ�าแนก
(discriminant
เฉพาะตัวแปร
0.8353
38.9645
0.7575
15.1174
cross construct correlation

AVE

-

0.684

0.827

ความผูกพันต่อLAWA
หลักศาสนาฯ
0.838 จ 0.6730
: การประกอบศาสนกิ

0.633

0.820

การบังคับใช้กฎหมายอิ
LAWB :สลาม
การปฏิสมั พัน0.941
ธ์

0.888

RELIA : หลักศรัทธา CR
ตัวแปรแฝง
RELIB : หลักปฏิบัติ
RELIC : หลักคุณธรรม
วิถีมุสลิLAW
ม : การบังคับใช้กฎหมาย 0.843

0.0201

0.7546
0.8580
0.7722

0.633

การบังคับใช้
กฎหมาย
อิสลาม

R2

วิถีมุสลิม

RELI : ความผูกพันกับหลักศาสนาอิสลาม

ความผูกพัน
ต่อหลักศาสนา
ฯ

MUSLC : model
การพินิจและค่
ร่างกาย
แฝงภายในแบบ reflective
าสหสัมพันธ์ของตัวแปร
MUSLD : การเสริมสร้างจิตวิญญาณ

0.574

34.4894
31.4006
21.7255

0.888

0.796
0.8994
0.141 0.9834
0.201

09.3400
0.942
14.0771

หมายเหตุความเที
ค่าตัวเลขใน
mainงdiagonal
ของ cross construct correlation
่ ย งตรงเชิ
จ� า แนก (discriminant
จะพบว่าคืค่อา AVE ของตั ว แปรแฝงแต่ ล ะค่ า โดยการ
ตัวแปรแฝงแต่ละค่า โดยการพิจารณาค่าทีละสดมภ์ที่สนใจ
ความเทีย่ งตรงเชิงจ�าแนก (discriminant validity: CR)
validity:
CR)
หมายถึ
ง
ความเที
่
ย
งตรงของมาตรวั
ด
ของ
พิ
จ
ารณาค่
ี่สนใจจะต้
องมีค่าสูcorrelation
งกว่าค่า crossทุกค่า
จะต้
องมีาคที่าลสูะสดมภ์
งกว่าค่าทcross
construct
หมายถึง ความเที่ยงตรงของมาตรวัดของแต่ละตัวแปรแฝงที่
แต่
ล้ ด�ะตัาเนิ
วแปรแฝงที
่สามารถแยกวั
ดได้เปฉพาะเรื
งของตน
construct
ค่อาหลั
ในสดมภ์
เดียวกั
แสดงว่งา
นอกจากนี
นการวิ
สมการโครงสร้
านเปกั
ง ผลการ
่มีอิทธิพลต่
ความผู
กพัทุนากต่มาตรวั
กดศาสนาอิ
สลาม
ในสดมภ์
เcorrelation
ดียอวกั
น แสดงว่
มีความเที
่ยนงตรงเชิ
สามารถแยกวั
ดได้เคราะห์
เฉพาะเรื
่องของตนไม่
บ่อมาตรวั
ด ทางอ้อมที
วิเคราะห์
ปปัจนเปกั
จัวยแปรแฝงอื
ที่มบีอมาตรวั
ิทธิพ่นลต่ดซึของตั
อ่งตัใช้วแปรต่
างๆ ดั่นงภาพ
2ทดสอบมาตร
และ
แ ล ะ ก ามาตรวั
รจ�บัาแนกในแต่
ง คัดบมีคใ ช้วามเที
กลฎะตั
ห่ยวมงตรงเชิ
า ย อิ สงลจ�า่ไแนกในแต่
ดั ง ต บา มาตรวั
รลาะตัง ว3แปรแฝง
ไม่
แปรแฝงอื
แปรแฝงที
ม่มปนเปกั
ดของตัวแปร
ของตั
ทวดสอบมาตรวั
ดซึ่งตัใช้วแปรแฝงแบบ
7
สามารถแสดงค่
า
อิ
ท
ธิ
พ
ลของตั
ว
แปรทั
ง
้
หมด
ทั
ง
้
ทางตรงและ
วัreflective
ดตัวแปรแฝงแบบ
reflective
model
จากตาราง
2
ที
ไ
่
ม่
ป
นเปกั
บ
มาตรวั
ด
ของตั
ว
แปรแฝงอื
น
่
แฝงอื่น
model จากตาราง 2 จะพบว่าค่า AVE ของ

7

ความเที
งจ�าแนก (discriminant
าเฉลีส่ ย่ กัผัดนได้
แปรที
ส่ กัดเฉพาะตั
ได้ (AVE)
เฉพาะตัวแปร
ตารางที่ 2 ตารางที
ความเที่ย2งตรงเชิ
งจ�ย่ างตรงเชิ
แนก (discriminant
validity: CR)validity:
ค่าเฉลียCR)
่ ผันค่แปรที
(AVE)
วแปร
แฝงภายในแบบ
model
พันธ์ของตัวแปร
แฝงภายในแบบ
reflective reflective
model และค่
าสหสัมและค่
พันธ์าขสหสั
องตัมวแปร

วิถีมุสลิม วิถีมุสลิม

CR

CR
R2

R2 AVE

AVE

0.843

0.843
-

- 0.684

0.6840.827

0.827

0.67300.633

0.6330.820

0.820
0.796

ความผูกพันความผู
ต่อหลักกศาสนาฯ
พันต่อหลักศาสนาฯ0.838

0.838
0.6730

วิถีมุสลิม

ตัวแปรแฝงตัวแปรแฝง

ความผูกพัน
ลิม
ต่อวิหลัถีมกุสศาสนา
ฯ
ความผูกพัน
คับใช้
ต่การบั
อหลักงศาสนา
กฎหมาย
ฯ
อิสลาม
การบังคับใช้
กฎหมาย
อิสลาม

cross construct
cross construct
correlationcorrelation

การบังคับใช้การบั
กฎหมายอิ
งคับใช้สกลาม
ฎหมายอิสลาม0.941 0.941
0.0201 0.02010.888 0.8880.141 0.141
0.201
ภาพที่ 2 ปัจจัยวิถีมสุ ลิม มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
าตัวเลขใน
mainของ
diagonal
ของ cross correlation
construct correlation
หมายเหตุ ค่หมายเหตุ
าตัวเลขในค่main
diagonal
cross construct
คือ AVE คือ

0.796
0.201
0.942

0.942

AVE

นอกจากนี้ นอกจากนี
ด�าเนินการวิ
้ ด�เาคราะห์
เนินการวิ
สมการโครงสร้
เคราะห์สมการโครงสร้
าง ผลการ าง ผลการทางอ้อมที่มทางอ้
ีอิทธิพอลต่
มทีอ่มความผู
ีอิทธิพลต่
กพัอนความผู
ต่อหลักศาสนาอิ
พันต่อหลัสกลาม
ศาสนาอิสลาม
วิเคราะห์ปัจวิจัเคราะห์
ยที่มีอิทปธิัจพจัลต่
ยทีอ่มตัีอวิทแปรต่
ธิพลต่างๆ
อตัวดัแปรต่
งภาพางๆ2 และ
ดังภาพ 2 และแ ล ะ ก า ร บัแงลคัะบกใาช้รกบัฎง หคั มบ าใ ช้ย กอิ ฎส ลห ามมา ยดัอิงสตลาารมา งดั 3ง ต า ร า ง 3
สามารถแสดงค่
สามารถแสดงค่
าอิทธิพลของตั
าอิทวแปรทั
ธิพลของตั
้งหมดวแปรทั
ทั้งทางตรงและ
้งหมด ทั้งทางตรงและ

การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม

0.941

0.0201

0.888

0.141

0.201

0.942

วารสารบั
ณฑิตวิทยาลัคือย พิชAVE
ญทรรศน์ 13(2): ก.ค.-ธ.ค. 2561
238 หมายเหตุ ค่าตัวเลขใน main diagonal ของ cross construct
correlation
นอกจากนี้ ด�้ าด�เนิาเนินการวิ
นการวิเคราะห์
เคราะห์สสมการโครงสร้
มการโครงสร้าง ผลการ
นอกจากนี
วิเคราะห์
วแปรต่างๆ
างๆ ดัดังงภาพ 2 และ
วิเคราะห์
ปัจปจััจยจัทีย่มทีีอ่มิทีอธิิทพธิพลต่ลต่อตัอตัวแปรต่
สามารถแสดงค่
พลของตัวแปรทั
วแปรทั้งหมด
ง้ หมดทัทั้งง้ทางตรงและ
ทางตรงและ
สามารถแสดงค่
าอิาทอิธิทพธิลของตั

ทางอ้อมที่มีออิทิทธิธิพพลต่
สลาม
ลต่ออความผู
ความผูกกพัพันนต่ต่ออหลัหลักศาสนาอิ
กศาสนาอิ
สลาม
และการบั
แ ล ะ ก า รงบัคับงใช้คั กบฎหมายอิ
ใ ช้ ก ฎ หสมลาม
า ยดัอิงสตาราง
ล า ม 3ดั ง ต า ร า ง 3

ภาพที่ 2 ปัจจัยวิถีมสุ ลิม มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
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ตารางที่ 3 ปัจจัยวิถีมุสลิมมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
ตัวแปรตาม

R2

ตัวแปรอิสระ

ความผูกพันต่อหลักศาสนาฯ

0.6730

วิถีมุสลิม

การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม

0.0201

วิถีมุสลิม

ีมุสลิม ประกอบด้
วยการด
จากตารางจากตาราง
3 พบว่า วิ3ถพบว่
ีมุสลิาม วิถประกอบด้
วยการอบรมขั
เกลาจิ
การบ่
ปัญญาปญ
นิจร่านงกาย
และ
อบรมขัตใจ
ดเกลาจิ
ตใจมเพาะสติ
การบ่มเพาะสติ
ัการพิ
ญา การพิ
จิ ร่างกาย
การเสริ
มสร้ามงจิสร้ตาวิงจิ
ญญาณ
มีอิทธิมีพอลโดยตรงกั
บความผู
กพัน
และการเสริ
ตวิญญาณ
ิทธิพลโดยตรงกั
บความ
ต่ผูอกหลั
(0.820)(0.820)
และการบั
งคับใช้งกคัฎหมายอิ
สลาม
พันกต่ศาสนาฯ
อหลักศาสนาฯ
และการบั
บใช้กฎหมาย
(0.142)
่งวิถีมสุ ซึลิง่ มวิจะส่
อความผูอความผู
กพันต่อกพัหลันก
อิสลาม ซึ(0.142)
ถมี สุ งลิผลโดยตรงต่
มจะส่งผลโดยตรงต่
ศาสนามากกว่
าการบังคับาใช้
กฎหมายอิ
ง 8 สเท่ลามถึ
า อย่งาง
ต่อหลักศาสนามากกว่
การบั
งคับใช้สกลามถึ
ฎหมายอิ
มี8นเท่
ัยส�าาคัอย่ญาทางสถิ
งมีนัยส�ตาิทคัี่ 0.01
ญทางสถิติที่ 0.01

สรุสรุปปผลการวิ
ผลการวิจจัยัย
แม้ชุม ชนสวนหลวง 1 จะเป็น ชุมชนที่ชาวมุสลิ มอาศัยอยู่
ชุมวชนสวนหลวง
จะเป็นชุมสชนที
่ชาวมุ
สลิม้ก็
มากกว่าครึแม้
่ง แต่
ิถีการด�ารงชีวิต1ของชาวมุ
ลิม ในชุ
มชนนี
อยู่มากกว่าสครึ
ารงชีวงิตครัของชาวมุ
สลิม
ไม่อาศั
ต่ายงจากชาวมุ
ลิม่งพื้แต่
นทีว่อิถื่นีการด�
ยังคงเคร่
ดต่อประเพณี
ในชุมชนนีก้ ไ็ ม่าตงมาก
า่ งจากชาวมุ
ลิมพืเข้
น้ ทีาอ่ใจในวิ
นื่ ยังคงเคร่
และศาสนาอย่
ชาวชุมสชนฯ
ถีชาวมุงสครัลิดมต่เป็อน
ประเพณี
งมาก ชาวชุ
มชนฯ
าใจในวิ
าวด
อย่
างดี มีกและศาสนาอย่
ารด�าเนินชีวิตาตามหลั
กการมุ
สลิมเข้อย่
างเคร่ถงชี ครั
อาทิ การละหมาด การถือศีลอด การซะกาต เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความรู้ด้านศาสนาถูกมอง
ว่ า ไม่ ใ ช่ ค วามรู้ ก ระแสหลั ก อย่ า งศาสตร์ อื่ น ๆ แต่ ส� า หรั บ

ทางตรง
0.820*
(t 65.838)
0.142*
(t 3.046)

อิทธิพล
ทางอ้อม
-

รวม
0.820
0.142

มุสลิมเป็นอย่
งดี มีการด�
นชีวิตตามหลั
การมุกสศาสนา
ลิม
ด้าานความผู
กพันาเนิ
และการปฏิ
บัติตกามหลั
ลามงพบว่
ชาวมุ
สลิมในชุมการถื
ชนสวนหลวง
1 ยึดถือหลัก
อย่อิสางเคร่
ครัด าอาทิ
การละหมาด
อศีลอด การซะกาต
เป็ศาสนาอิ
นต้น สลามในการด�าเนินชีวิต เข้ามีส่วนร่วมในวันส�าคัญ
ของศาสนาอิ
สลามตามและร่
านุบ�ารุ้ดง้าและเผยแพร่
ศาสนา
อย่างไรก็
ปัจจุวบมท�ันความรู
นศาสนาถูกมอง
สลาม
ว่อิาไม่
ใช่ความรู้กระแสหลักอย่างศาสตร์อื่นๆ แต่ส�าหรับ
จากการสั
ฒน์ วรกาญจน์
มุสลิม อิสลามคื
อวิถมีชภาษณ์
ีวิต ไม่นใช่ายประพั
แค่ศาสนา
มุสลิมถือว่าหนึ่ง
ด เห็นาว่งไร
าศาสนาอิ
สลามจะมี
ไม่ในกรรมการมั
วา่ โลกจะเปลีสย่ ยินไปอย่
อิสลามไม่
เคยล้าสมัความเคร่
ย หรือทังนครัด
สมัมากกว่
ย แต่าอศาสนาอื
ิสลาม คืน่ อเพราะศาสนาอิ
ความน�าสมัย สมุลามจะมี
สลิมจึงมีกหารปลู
น้าที่ตก้อฝังงกัน
้ ง แต่ เ ด็ยกนรู
ในเรื
งของการที
จ ะปฏิ บั ติ ตั ว ให้ ถู กสต้ลาม
อ ง ใน
ศึมาตั
กษาและเรี
้เกี่ย่ อวกั
บหลักค�า่สอนของศาสนาอิ
สังคมชุมชนสวนหลวง 1 ย่อมมีมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติตามค�าสอน
ครอบครัวมุสลิมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด
เช่น เรื่องของการแต่งกาย การดื่มสุรา การประกอบอาชีพที่
ภาคใต้
งึ มักส่ญงญัลูกตหลานเข้
าโรงเรี
ออย่างน้
ขัดกับจบทบั
ิของศาสนา
อันยนีนศาสนา
้ขึ้นอยู่กับหรืความรู
้สึกอนึยกคิด
ก็แต่
ให้เกข้ารกระท�
าโรงเรียนที
่มีหลั้ไกม่สูมตีผรบู
รณาการ
(สอนศาสนาควบคู
่
าพวกนี
ลอะไร
เพราะที
่นี่ไม่ได้ใช้กฎหมาย
สามั
) หลังจากจบระดับจึมังลงโทษกั
ธยมศึกษา
อตั้ง่ไแต่
อิสญ
ลามในการปกครอง
บบุคหรืคลที
ม่ปรฏิะดั
บัตบิตาม
มัหลั
ธยมศึ
กษา ครอบครั
วชนชั้นกลางหรืว ยกฎหมายบ้
อผู้มีฐานะร�่าารวย
ก ศาสนาไม่
ได้ เพราะปกครองด้
นเมือง
(ประพัฒน์ วรกาญจน์ 2557)
จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนายประพัฒน์ วร
กาญจน์ กรรมการมั ส ยิ ด อั ล อติ๊ ก และนายสุ ช าติ บุ ญ มี
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มักส่งลูกหลานไปเรียนต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาใน
ประเทศอิสลามทีม่ ชี อื่ ในการเป็นศูนย์กลางการสอนศาสนา
อิสลามในปัจจุบัน เช่น อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน
และอินเดีย เป็นต้น
ด้านความผูกพันและการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม พบว่า ชาวมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 ยึดถือหลัก
ศาสนาอิสลามในการด�าเนินชีวติ เข้ามีสว่ นร่วมในวันส�าคัญ
ของศาสนาอิสลาม และร่วมท�านุบ�ารุงและเผยแพร่ศาสนา
อิสลาม
จากการสั ม ภาษณ์ น ายประพั ฒ น์ วรกาญจน์
หนึ่งในกรรมการมัสยิด เห็นว่าศาสนาอิสลามจะมีความ
เคร่งครัดมากกว่าศาสนาอื่น เพราะศาสนาอิสลามจะมีการ
ปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตัวให้
ถูกต้องในสังคมชุมชนสวนหลวง 1 ย่อมมีมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติ
ตามค� า สอน เช่ น เรื่ อ งของการแต่ ง กาย การดื่ ม สุ ร า
การประกอบอาชีพที่ขัดกับบทบัญญัติของศาสนา อันนี้
ขึน้ อยูก่ บั ความรูส้ กึ นึกคิด แต่การกระท�าพวกนีไ้ ม่มผี ลอะไร
เพราะทีน่ ไี่ ม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามในการปกครอง จึงลงโทษ
กับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ได้ เพราะปกครอง
ด้วยกฎหมายบ้านเมือง (ประพัฒน์ วรกาญจน์ 2557)
จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนายประพัฒน์
วรกาญจน์ กรรมการมัสยิดอัลอติ๊ก และนายสุชาติ บุญมี
ประธานชุมชนสวนหลวง 1 ต่างมีความเห็นตรงกันว่าศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องพระเจ้าเพียงองค์เดียว
พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งมนุษย์ ใน
โลกพระองค์ทรงทราบดีว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับเรา และ
สิ่ ง ใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ประโยชน์ เพราะฉะนั้ น พระองค์ จึ ง วาง
แนวทางในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ทีม่ นุษย์ควรจะท�า และค�าสอนอิสลามเป็นค�าสอนทีค่ วบคุม
ถึงการด�าเนินชีวติ เพือ่ ให้มนุษย์ในโลกนีท้ พี่ ระองค์ทรงสร้าง
ขึน้ มาได้อยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันก็มคี า�
สอนในเรื่องของการเคารพ กราบไหว้ต่อผู้อื่น ตั้งแต่ตื่น
ขึ้ น มาก็ ต ้ อ งท�าความเคารพพระเจ้า (ละหมาด) วั น ละ
5 เวลา พอเสร็จจากนั้นมาแล้ว ก็จะไปท�าความดีอื่นๆ เช่น
การท�าความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ก็เป็น
บัญญัติเป็นค�าสอนเช่นกัน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อ
พระเจ้า ในเรื่องอาหารการกินก็มีการสอนไว้ ให้กินแต่
อาหารที่ดีให้กินแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ห้ามกินใน
สิง่ ทีเ่ ป็นโทษต่อร่างกาย เช่น สุกร ยาเสพติด เหล้า หรือของ
ที่ท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย สิ่งต่างๆเหล่านี้มีบทบัญญัติ
ห้ามไว้ การประกอบอาชีพก็สอนไว้ คนที่ท�างานค้าขายก็
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ห้ามโกงตาชั่ง หรือตั้งราคาเกินควร ส่วนคนที่ท�างานเป็น
ลูกจ้างเขา ควรมีสัตย์ต่อหน้าที่ ในการประกอบอาชีพไม่ว่า
จะอยู่ในบทบาทใดล้วนแต่มีค�าสอนให้ปฏิบัติตามทั้งสิ้น
วงจรชีวิตของมุสลิมจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ค�าสอนเหล่านี้
มุสลิมทุกคนจะต้องท�าตาม ในศาสนาอิสลามจะสอนให้เรา
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อจ�าเป็นต้องอยู่แบบนี้ บทบัญญัติใน
เรือ่ งการปฏิบตั ติ อ่ กันก็เกิดขึน้ มารยาทในการอยูร่ วมกันใน
สังคม ต่อบุคคล ต่อเพื่อนบ้าน และศาสนาอิสลามจะใช้
มัสยิดเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใช้เป็นที่
ประกอบพิธีแต่งงาน กิจกรรมทางศาสนาที่เป็นพิธีกรรม
และกิจกรรมทางสังคม ก็จะจัดขึ้นที่มัสยิด เพราะฉะนั้น
มัสยิดจึงเป็นศูนย์กลางของประชาชนในชุมชน (สุชาติ
บุญมี 2557)
อย่างไรก็ตาม ยังมีอกี หลายประเด็นในภาพรวมที่
ชีว้ า่ ความต่างในการครองตนของชาวมุสลิมทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของวิถีชีวิตแบบอิสลามกับคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยที่ไม่ใช่
มุสลิมยังจ�ากัดโอกาสเข้าถึงทุน ทรัพยากร และบริการต่างๆ
ในสังคม เช่น มุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการอิสลาม ไม่อาจ
เข้าไปใช้บริการการเงินการธนาคารที่มีระบบดอกเบี้ยเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการได้ แม้ปัจจุบันจะมี
ธนาคารอิสลามเกิดขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของชาว
มุสลิมโดยจัดตั้งตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 แต่การบริการของธนาคารอิสลาม
ยังไม่เพียงพอ และธนาคารอิสลามยังไม่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายเหมือนธนาคารทั่วไป
ส�าหรับความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลาม จากการสอบถามชาวชุมชนสวนหลวง 1 พบว่า
มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอิสลาม โดยเห็นว่า
กฎหมายอิสลามมีความเคร่งครัดมาก นอกจากนี้ วิถีมุสลิม
หลักศาสนาอิสลาม และกฎหมายอิสลาม มีความเชื่อมโยง
ผูกพันกันและกัน ข้อบัญญัตขิ องศาสนาอิสลามส่วนหนึง่ น�า
มาเป็นหลักของกฎหมายอิสลาม
นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษณ์ น ายประพั ฒ น์
วรกาญจน์ ให้ ข ้ อ มู ล ว่ า ถ้ า หากสั ง คมใดปกครองด้ ว ย
กฎหมายอิสลาม ก็จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามที่วางไว้ เช่น การผิดประเวณี ถ้าหากว่าผู้กระท�าผิด
เป็นบุคคลทีย่ งั ไม่เคยผ่านการสมรส ก็จะถูกเฆีย่ นคนละ 100
ที และก็จะต้องมีคนมาดูดว้ ยเพือ่ ให้เป็นพยาน แต่ถา้ หากว่า
ผู้กระท�าผิดผ่านการสมรสแล้ว ก็อาจจะถูกประหาร สาเหตุ
ของการฝ่าฝืนก็มาจากหลายๆ สาเหตุ เช่นในเรื่องของการ
ศรัทธา เพราะฉะนั้นการศรัทธาจะเป็นเสมือนเสาเข็มของ
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อาคาร ถ้าหากว่าอาคารใดไม่มีเสาเข็ม อาคารนั้นก็ตั้งอยู่ได้
ในความทีไ่ ม่มนั่ คง เช่นเดียวกับชาวมุสลิมทีไ่ ม่มคี วามศรัทธา
เพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่มีตัวตนให้
เราเห็น แต่เราเชือ่ ก็แสดงว่าเรายอมรับจริงๆ และถ้าหากว่า
พระองค์ทรงมีตัวตนให้เราเห็น แล้วเราเชื่อ บางครั้งมันอาจ
จะเป็นว่าเชื่อเพราะมี แต่ศาสนาอิสลามเชื่อในสิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น ไม่ได้ยิน สัมผัสไม่ได้ เรายังเชื่อ แสดงว่าเรายอมรับ
จริงๆ และในเมื่อเรายอมรับจริงๆแล้ว มันก็จะอยู่ในใจของ
เรา ทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง ก็จะไม่กระท�าความผิดต่อศาสนา
อภิปรายผลการวิจัย
ชาวชุมชนสวนหลวง 1 จะเข้าไปมีส่วนร่วมในวัน
ส�าคัญของมัสยิดสม�า่ เสมอซึง่ ได้รบั การปลูกฝังตามวิถมี สุ ลิม
ตัง้ แต่วยั เยาว์ และได้ปลูกฝังลูกหลานตามวิถมี สุ ลิม ซึง่ ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณ
ฑรา มีนะกนิษฐ เรื่อง ชาวไทยมุสลิม: วิถีชีวิตและโลกทัศน์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาชุมชนล�าสนุ่นต�าบล
คลองสอง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า
ศาสนามีบทบาทต่อวิถกี ารด�าเนินชีวติ ของชาวไทยมุสลิมล�า
สนุ่นในด้านต่างๆ ได้แก ่การปกครองและการรวมกลุ่มทาง
สังคม โดยให้ความเคารพนับถือผู้น�าศาสนาเป็นส�าคัญ
ศาสนามีผลต่อการด�าเนินชีวติ ประจ�าวันของครอบครัวการ
ประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัย การบริโภค
อาหาร การนั น ทนาการ รวมทั้ ง ภาษาและการสื่ อ สาร
ซึ่งชาวไทยมุสลิมล�าสนุ่นน�าบทบัญญัติทางศาสนามาใช้ใน
การด�าเนินชีวติ ในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดตามวิถชี วี ติ ของ
มุสลิม (ปาณฑรา มีนะกนิษฐ, 2551) ทั้งนี้ เนื่องจากศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาทีไ่ ม่มนี กั บวชหรือนักพรตในการประกอบ
พิ ธี ก รรม แต่ มุสลิมทุกคนในชุมชนเป็นทั้งฆราวาสและ
นักบวชอยูใ่ นตัวคนเดียวกัน และถือหลักการของศาสนาเป็น
ธรรมนูญสูงสุดในการด�ารงชีวิต
นอกจากนี้ หลักศาสนาอิสลามช่วยให้มุสลิมมีที่
ยึดเหนีย่ ว มีการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาอิสลามจนกลายเป็น
วิถชี วี ติ ปกติ หากไม่ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาอิสลามจะส่งผลก
ระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และไม่เคยกระท�าความผิดหลัก
ศาสนาอิสลาม ซึ่งแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึง
มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของระพีพรรณ มูฮมั หมัด
เรื่อง อิสลามกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร
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ซึ่งพบว่า ผู้น�าหรืออิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิดมีส่วน
ส�าคัญอยางมากในการพัฒนาชุมชนโดยได้น�าหลักค�าสอน
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา โดยเริ่มจากการเป็น
แบบอยางที่ดีในการประพฤติตน ให้คนในชุมชนเห็น ตั้งแต่
การปฏิบัติศาสนกิจ การบริหารชุมชนที่โปร่งใส จึงได้รับ
ความเคารพจากสมาชิกในชุมชน ท�าให้คนในชุมชนยึดถือ
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม โดยใช้หลักศาสนาให้ทุก
คนเกิดความศรัทธาก่อนซึ่งส่งผลให้เกิดความมีส่วนร่วม
ในชุมชน โดยสื่อสารผานล�าโพงของมัสยิด (ระพีพรรณ
มูฮัมหมัด 2556)
ส� า หรั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ หลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
ทั้ ง ด้ า นความรู ้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก ศาสนาอิ ส ลาม
ความผู ก พั น ของหลั ก ศาสนาอิ ส ลามกั บ การด� า เนิ น ชี วิ ต
ประจ�าวัน หลักศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
การทีห่ ลักศาสนาอิสลามสอนให้เป็นคนดี และความเห็นควร
เผยแพร่หลักศาสนาอิสลามให้ผอู้ นื่ ได้หนั มานับถือมากยิง่ ขึน้
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมากถึงมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ นาซีเราะห์ เจะมามะ จิดาภา สุวรรณฤกษ์ อมลวรรณ
วีระธรรมโม และมุฮ�าหมัดซากี เจ๊ะหะ เรื่อง กระบวนการ
ถ่ายทอดการปฏิบติตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม
ส� า หรั บ เยาวชนในโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า บ้านมีกระบวนการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม
ด้วยการสอนให้เยาวชนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
บิดามารดาปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการเป็นตัวอย่าง
ให้เยาวชนปฏิบตั ิ ส�าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
มีกระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�าสอนของ
ศาสนาอิสลาม โดยการสอนให้เด็กประพฤติตัวตามหลัก
ค� า สอนของศาสนาอิ ส ลามซึ่ ง ประกอบด้ ว ยหลั ก ปฏิ บั ติ
5 ประการ หลักศรัทธา 6 ประการ และหลักอิฮซาน
ส่วนชุมชน มีกระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�า
สอนของศาสนาอิสลาม ด้วยการให้เยาวชนมีสว่ นร่วมในการ
ท�าบุญ และท�ากิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาอิสลามที่
ชุ ม ชนจั ด ขึ้ น โดยสมาชิ ก ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่าง
(นาซีเราะห์ เจะมามะ จิดาภา สุวรรณฤกษ์ อมลวรรณ วีระ
ธรรมโม และมุฮา� หมัดซากี เจ๊ะหะ 2554)
ทัง้ นี้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นายสุชาติ บุญมี
ประธานชุมชนสวนหลวง 1 ทีว่ า่ ความเคร่งครัดของคนทีเ่ ป็น
มุสลิม เริ่มตั้งแต่อายุได้ประมาณ 7 ปี ก็จะให้การศึกษาใน
เรื่องศาสนา มีการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เมื่อมุสลิมจะเดิน
ทางไปไหนก็จะมีศาสนาติดตัวไปด้วยตลอดเพราะการปลูก
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ฝังของคนมุสลิมจะมีสงิ่ ทีต่ อ้ งห้าม และสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ และ
ยังสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า การด�าเนินชีวิต
ตามวิถีมุสลิมชาวชุมชนสวนหลวง 1 มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
(สุชาติ บุญมี 2557)
นอกจากนี้ ในงานวิจยั ทบทวนองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
สถาบันสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า รัฐบาลยังขาดความรู้ในเรื่องของสถาบันสอนศาสนา
อิสลามในด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่มาก ที่ส�าคัญ รัฐยัง
คงมองสถาบันเหล่านี้ว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ความรู้อิสลามที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานในสังคมปัจจุบนั วุฒกิ ารศึกษาทีไ่ ม่ได้รบั การรับรอง
และความรู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินี้
ท�าให้มสุ ลิมส่วนหนึง่ ทีแ่ ม้จะมีความรูแ้ ต่เป็นความรูช้ ายขอบ
เป็นความรูท้ ไี่ ม่สอดคล้องกับกระแสหลัก เป็นความรูท้ ไี่ ม่ถกู
ให้คุณค่าโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมถูกผลักให้กลายเป็นคน
ชายขอบของความรู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มุสลิม
ส่วนหนึ่งไม่เห็นความจ�าเป็นของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เพราะตระหนักดีวา่ รัฐบาลไทยและสังคมไทยไม่ยอมรับวุฒิ
การศึกษา ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว คนหนุ่ม
สาวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวนไม่น้อยที่เลือกที่
จะพาตัวเองเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลายเป็นแรงงานราคาถูก
ของสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง (แพร ศิริศักดิ์ดา� เกิง 2551)
ผู้นับถือศาสนาอิสลามกระท�าความผิดกฎหมาย
น้อยกว่าผูน้ บั ถือศาสนาอืน่ ควรน�ากฎหมายอิสลามมาบังคับ
ใช้กับชาวมุสลิมทุกคน ไม่เฉพาะใน 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งพบ
ว่ามีค่าเฉลี่ยมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัย
เรื่อง การปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ซึ่งมาจาก
สรุปผลการสัมมนา วิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย จัดโดย สถาบัน
รพีพฒ
ั นศักดิ์ ส�านักงานศาลยุตธิ รรม พบว่ากฎหมายอิสลาม
ควรใช้บังคับกับคู่กรณีที่เป็นมุสลิมหรือกรณีที่มุสลิมเป็นผู้
เสนอค�าขอนั้นมีความเหมาะสมแล้ว แต่ในกรณีว่าจะต้อง
บังคับให้มุสลิมทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้หรือไม่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าควรต้องบังคับ เพราะมิฉะนั้นกฎหมายก็จะขาดความ
ศักดิ์สิทธิ์และจะเปิดช่องทางให้เลือกใช้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์กับตนเอง ที่สุดก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อส่วน
รวมและประเทศชาติ ในขณะที่บางท่านเห็นไม่ควรบังคับ
เพราะการให้มกี ารใช้กฎหมายอิสลามเป็นการเปิดโอกาสให้
มุสลิมได้ปฏิบตั หิ ลักการศาสนา เมือ่ เขาไม่ประสงค์จะปฏิบตั ิ
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ก็เป็นสิทธิของเขา (คณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2553)
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารองค์กรมัสยิดควรศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการด�ารงอัตลักษณ์พื้น
ฐาน 3 ประการของมุสลิม ได้แก่ การละหมาด การซะกาต
และการส่งเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว และควรเป็นการ
ศึกษาในเชิงสังคมวิทยา มากกว่าการศึกษาเพื่อรับรู้หลัก
ปฏิบัติศาสนกิจดังที่ศึกษากันอยู่ทั่วไป
2. ควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการ ให้กระจายสู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้สื่อสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้
3. ควรน�าผูอ้ าวุโสในชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมโดย
อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาและมีศูนย์กลางการจัดการ
อยู่ที่มัสยิด
4. อบรมคณะกรรมการมัสยิด โดยเฉพาะอิหม่าม
คอเต็บ บิหลั่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอิสลาม
และกฎหมายอาญาของไทย เป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดมี
ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ทั้งนี้ หากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรด�าเนินการต่อ
เนื่องจากงานวิจัยนี้โดยลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ชาวมุสลิมในชุมชน หรือชุมชนไทยพุทธทั่วไป ซึ่งอาจ
เป็นการวิจัยด้านการมีส่วนร่วม หรือการเปรียบเทียบ และ
น�าเสนอเป็นนโยบายต่อไป
1. น�าเอาหลักค�าสอนของศาสนาไปบูรณาการใน
การแก้ไขปัญหาในสังคมไทย
2. ด้านกฎหมายควรจัดให้มกี ฎหมายวิธสี บัญญัติ
อิสลามหรือวิธพี จิ ารณาความตามหลักกฎหมายอิสลาม ทัง้ นี้
โดยยึดประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งและพาณิชย์
เป็นหลัก และปรับเฉพาะในส่วนที่มีความแตกต่าง หรือ
ขัดแย้ง โดยจัดท�าเป็นหลักกฎหมายหรือประมวลกฎหมาย
ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เพือ่ ให้การใช้กฎหมายอิสลามมี
ความเป็นระบบและครบวงจรของกระบวนการพิจารณาคดี
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ทั้งจะท�าให้เป็นที่ยอมรับของมุสลิมมากขึ้น และไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป
กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จาก
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2557
โดยเป็นการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั เดิมในพืน้ ทีเ่ ดิม เพือ่
ให้เกิดการบูรณาการในหลากหลายประเด็น
ผู้วิจัยขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และขอขอบคุณ
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