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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีชุมชน
สวนหลวง 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 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 
ชาวมสุลมิในชมุชนสวนหลวง 1 มหีลกัความเชือ่เคร่งครัดในเรือ่งการศรทัธาในองค์อลัลอฮ์ หรอืในคมัภร์ีอลักุรอาน ศาสนาอสิลาม
จะมีความเคร่งครัดมากกว่าศาสนาอื่น เพราะศาสนาอิสลามจะมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการท่ีจะปฏิบัติตัวให ้
ถูกต้อง ส�าหรับพฤติกรรมของมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 อยู่ในเกณฑ์ที่เคร่งครัดทั้งในเรื่องของการละหมาด การปฏิญาณตน 
การถือศีลอด และการปฏิบัติทุกอย่างตามวิถีมุสลิม หลักศาสนาอิสลามช่วยให้มุสลิมมีที่ยึดเหนี่ยว มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลามจนกลายเป็นวิถีชีวิตปกติ หากไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เพราะองค์อัลเลาะห์
วางแนวทางในการด�าเนนิชวีติของมนษุย์ในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ทีม่นุษย์ควรจะท�า การด�าเนนิชวีติตามวถิมีสุลมิชาวชุมชนสวนหลวง 
1 จงึมอีทิธิพลต่อความผกูพนัต่อศาสนาอสิลาม และการบงัคบัใช้กฎหมายอสิลาม ซึง่วถิมีสุลมิจะส่งผลโดยตรงต่อความผูกพนัต่อ
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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บทน�า
  ความเสมอภาคของบุคคลย ่อมเสมอกันใน
กฎหมายและได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทยีมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรอืความคดิเห็นทางการเมอืงอนัไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้ นอกจากนี ้
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” และมีการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาโดยการสร้างความเป็น
ธรรมในสงัคมเพือ่สร้างโอกาสการเข้าถงึปัจจยัการประกอบ
อาชีพ แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะ
เป็นฐานการประกอบอาชีพทีม่ัน่คง รวมทัง้โอกาสทางธรุกจิ
น�าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทยมี
ความเท่าเทียมกัน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2554) ปัจจุบันประเทศไทยมี
ประชากรกว่า 65 ล้านคน ประกอบด้วยชาวไทยพุทธ 
ชาวไทยมสุลมิ และชาวไทยครสิต์อกีจ�านวนหนึง่ ประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นศาสนาประจ�าชาติ 
ส่วนประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆ อาทิ ศาสนาอิสลาม 
มีจ�านวนรองลงมา ซึ่งมีผู ้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 
7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2554) ด้วยความที่กระแสการ
เปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การน�าวิถีชีวิตดั้งเดิม และแบบอย่างความประพฤติปฏิบัติ
เดมิมาใช้กบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงบางครัง้จงึเกดิปัญหาสงัคม 
(social problem) สาเหตุของปัญหาสังคมมาจากการ

 
เปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม ความไม่เป็นระเบยีบของสังคม 
และการมีพฤติกรรมฝืนสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งมี
สมาชิกของสังคมหลากหลายเผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา ที่อยู่
ร่วมกันในภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงท�าให้หลัก
ยึดของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะชาวมุสลิมกับหลักศาสนา 
รวมทั้งวิถีชีวิตความผูกพันต่อหลักศาสนาเปลี่ยนแปลงไป 
  ปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมทุก
ประเทศทั่วโลก ไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านคน ส�าหรับ
ประเทศไทยมีมุสลิมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคประมาณ 
7 ล้านคน โดยเฉพาะในแถบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี
มุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก (ฟาฏินา วงศ์เลขา 2554) 
หลักค�าสอนของศาสนาอิสลามนั้นเป็นค�าสอนที่ครอบคลุม
ทกุมติขิองการใช้ชวีติ อสิลามมไิด้เป็นศาสนาทีส่อนเพยีงให้
มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจในโอกาสต่างๆ เท่านั้น แต่อิสลามได้
ครอบคลมุทกุมติทิกุแง่มุมแห่งการด�าเนนิชวีติ การศกึษาใน
ทัศนะอิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ไม่ใช่แค่การ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยัง
อกีรุน่หนึง่ แต่ในอสิลามการศกึษามคีวามหมายทีก่ว้างและ
ครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นการอบรม ขัดเกลา
จิตใจ บ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู ่ร ่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข (ฟาฏินา 
วงศ์เลขา 2555)
  ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีชาวไทย
มุสลิมอาศัยอยู่ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรในชุมชน 
เป็นชุมชนทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานต้ังแต่สมยัรชักาล
ที ่1 นบัเนือ่งร่วมสองร้อยปี ส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิเชือ้สาย
มาเลเซีย ด้านวัฒนธรรมมีวิถีชุมชนที่ผสมผสานอย่าง
กลมกลืนระหว่างจีนโพ้นทะเลและไทยมุสลิม เป็นชุมชนที่

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 
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มีความเคร่งครัดในการด�าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 
กอร์ปกบัมมีสัยดิอลั-อติก๊ ซึง่เป็นศาสนสถานส�าหรบัด�าเนนิ
ศาสนกิจตามหลกัศาสนาอสิลาม การทีเ่ป็นชมุชนมสุลมิทีม่ี
การผสมกลมกลนืทางเชือ้ชาต ิและศาสนา ท�าให้ชาวชมุชน
สวนหลวง 1 โดยเฉพาะมสุลมิจะต้องปฏิบตัติามหลกัศาสนา
อิสลาม วิถีปฏิบัติของชาวมุสลิม แต่ขณะเดียวกันก็ต้อง
วางตัวในสังคมที่มีความแตกต่างทางศาสนา และเช้ือชาติ
ด้วย ด้วยเหตุนี้เอง เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องมีการ 
ปรับตัวในการด�าเนินชีวิตด ้วยความที่อยู ่ ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเช่นในปัจจุบัน
  ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงสนใจในประเด็นวิถีชีวิตของ 
ชาวมุสลิม และเห็นความส�าคัญของปัญหาจึงน�าไปสู่หัวข้อ 
การวิจัย วิถีมุสลิมกับความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม 
และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม : ศึกษากรณีชุมชน 
สวนหลวง 1

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศึกษาวิถีมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 กับ
ความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้
กฎหมายอิสลาม

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของวิถีมุสลิม 
ในชุมชนสวนหลวง 1 ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลัก
ศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม

วิธีด�าเนินการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสม (mixed method) 
ระหว่างการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quatitative Research) และ
การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) ขอบเขตการ
ศึกษาเชิงพื้นที่ คือ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ กรรมการมัสยิด 
คือ อิหม่าม กรรมการบริหารชุมชนสวนหลวง 1 ตัวแทน
มสุลมิในชมุชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผูเ้ฒ่าในชุมชน จ�านวน 
5 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนใน
ชุมชนสวนหลวง 1 การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�าหนด
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane (Yamane 1973 
อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2543) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย จากกรอบแนวความคิด
ดังนี้ 

4 
 

    1. เพ่ือศึกษาวิถีมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 กับ
ความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลาม 
    2. เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงเหตุและผลของวิถีมุสลิมใน
ชุมชนสวนหลวง 1 ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนา
อิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 
 
วิธีด�าเนินการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยผสม (mixed method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขอบเขต

การศึกษาเชิงพ้ืนท่ี คือ ชุมชนสวนหลวง 1 เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ กรรมการมัสยิด 
คือ อิหม่าม กรรมการบริหารชุมชนสวนหลวง 1 ตัวแทน
มุสลิมในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เฒ่าในชุมชน จ�านวน 
5 ราย ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ประชาชนใน
ชุมชนสวนหลวง 1 การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก�าหนด
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane (Yamane 1973 
อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล 2543)   

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย จากกรอบแนวความคิด
ดังน้ี

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
และแบบสัมภาษณ์ น�าแบบสอบถามทดสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) จากผู้เช่ียวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบและขอค�าแนะน�าในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้
อ่านแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของ
การวิจัย จากน้ันน�าแบบสอบถามท่ีแก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว
มาด�าเนินการทดสอบกับกลุ่มท่ีไม่ใช่ตัวอย่าง จ�านวน 20 คน 

หลังจากน้ันน�าไปทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีการใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α - Coefficient, 
Cronbach’s Alpha Coefficient) ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS ซึ่งสามารถวิเคราะห์ค่าความเช่ือถือได้ของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.855 ได้ผลสรุปว่าแบบสอบถาม
เช่ือถือได้ (มากกว่า 0.80) และจ�าแนกความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามแต่ละตอนรายข้อ 
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 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ น�าแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา
ตรวจสอบและขอค�าแนะน�าในการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้
อ่านแล้วมคีวามเข้าใจง่ายและชดัเจนตามความมุง่หมายของ
การวจิยั จากนัน้น�าแบบสอบถามทีแ่ก้ไขตามค�าแนะน�าแล้ว
มาด�าเนนิการทดสอบกบักลุม่ท่ีไม่ใช่ตวัอย่าง 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
โดยใช้ค่าเฉลีย่ตามเกณฑ์คะแนน ใช้สตูรค�านวณความกว้าง
ของชั้นเพื่อใช้ในการอภิปรายผล (บุญชม ศรีสะอาด 2542) 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แนวคิด ทฤษฎีและการสร้างกรอบ
แนวคิดส�าหรับการวิ เคราะห ์ การตรวจสอบข ้อมูล 
การสร้างข้อสรุป และการพิสูจน์ข้อสรุป โดยมีแนวคิด 
การวิเคราะห์ชุมชน แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 
และทฤษฎโีครงสร้างและหน้าที ่ส�าหรบัการตรวจสอบข้อมลู
เพื่อดูความครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล ข้อมูลที่ได้ 
เพียงพอและมีคุณภาพที่จะตอบปัญหาการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 จากอดีตทีช่าวมสุลมิจากจงัหวัดทางภาคใต้อพยพ
มาอยู่ ณ ชุมชนสวนหลวง 1 เป็นเวลาร่วม 200 ปี ท�าให้
ปัจจบุนักลายเป็นชมุชนมุสลมิทีม่กีารรวมตวักนัอย่างเหนยีว
แน่น มีขนบธรรมเนียมประพณี พิธีกรรม ศาสนสถานของ
ชุมชน และที่ส�าคัญชุมชนมีโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สงัคมของชาวมสุลมิทีม่คีวามเชือ่มโยงอ้างองิอยูบ่นพืน้ฐาน
ของหลกัค�าสอนศาสนาอสิลามอย่างแนบแน่น มผีูน้�าชมุชน
ทางศาสนา ได้แก่ อิหม่าม คอเต็บ และบิหลั่น รวมถึงคณะ
กรรมการมัสยิดที่มีบทบาทในการดูแลปกครองชุมชน
สวนหลวง 1 อย่างใกล้ชิดกับชาวชุมชน วิถีชีวิตของมุสลิม
ในชุมชนสวนหลวง 1 ด�าเนินตามหลักศาสนาอิสลาม 
โดยไม่มกีารละเมดิกฎหมาย อยูใ่นขอบเขต ไม่ปล่อยให้ชวีติ
เป็นไปตามอ�าเภอใจหรือขึ้นอยู่กับอารมณ์แห่งตน การใช้
สิทธิหน้าที่พึงมีต่อพระผู้สร้าง (อัลลอฮฺ) และสิทธิระหว่าง

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
มสุลมิยงัมผีลวามผกูพนัต่อหลกัศาสนาอสิลาม มากทีส่ดุท้ัง 
3 ด้าน คือ หลักศรัทธา หลักปฏิบัติ และหลักคุณธรรม ส่วน
วิถีมุสลิมมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการประกอบ
ศาสนกิจ และการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยมากทั้งสองตัวแปร
 ดังนั้น วิถีมุสลิมจึงผูกพันกับหลักค�าสอนของ
ศาสนาอิสลามอย่างมาก จนบางครั้งท�าให้สังคมเกิดความ
รู้สึกว่ามุสลิมเป็นกลุ่มชนที่ยึดติดกับวัฒนธรรมตัวเองอย่าง
มาก เคร่งครัดกับหลักค�าสอน ซึ่งถูกก�าหนดขึ้นจากเนื้อหา
ของบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอาน และค�าสอนของศาสดา
มุฮัมหมัด ซึ่งในหลักค�าสอนทั้งสองนั้นได้รวมความหลาก
หลายของศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนการสร้างสังคม
สนัตสิขุบนการยอมรบัความแตกต่างและความหลากหลาย 
ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัทีอ่ธบิายไว้ถงึการสร้างสงัคมบนฐานของ
การท�าความด ีและหกัห้ามการท�าความเลวร้ายทัง้แก่ตนเอง
และสังคม การอยู ่ร ่วมกันด ้วยความรู ้สึกที่ดีต ่อกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่มีขีดจ�ากัดเฉพาะเพียงการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมต่อมุสลิมเท่านั้น แต่ในเนื้อหา
ของหลักค�าสอนมีเป้าประสงค์ที่จะท�าให้เกิดความสัมพันธ์
โดยไม่มขีดีจ�ากดัทางศาสนา วฒันธรรม ภาษา และพรมแดน
  นอกจากนี้ จากการตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง
เชิงเหมือน (convergent validity) คือ ความเที่ยงตรงของ
มาตรวัดที่ใช้แสดงให้เห็นว่าตัวช้ีวัดสามารถวัด 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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 ความเท่ียงตรงเชิงจ�าแนก (discriminant 
validity: CR) หมายถึง ความเที่ยงตรงของมาตรวัดของ
แต่ละตัวแปรแฝงที่สามารถแยกวัดได้เฉพาะเรื่องของตน 
ไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปรแฝงอื่น ซึ่งใช้ทดสอบมาตร
วัดตัวแปรแฝงแบบ reflective model จากตาราง 2 

จะพบว่าค่า     ของตัวแปรแฝงแต่ละค่า โดยการ
พิจารณาค่าทีละสดมภ์ที่สนใจจะต้องมีค่าสูงกว่าค่า cross 
construct correlation ทุกค่าในสดมภ์เดียวกัน แสดงว่า
มาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจ�าแนกในแต่ละตัวแปรแฝง 
ที่ไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปรแฝงอื่น 

6 
 

ตารางท่ี 1 ค่าสถิติความเท่ียงตรงเชิงเหมือนของมาตรวัดตัวแปรแฝงแบบ reflective model 

 

Construct/Item Loading t-stat AVE 

MUSL : วิถีมุสลิม   0.574 
MUSLA :  การอบรมขัดเกลาจิตใจ 0.7640 32.0944  
MUSLB :  การบ่มเพาะสติปัญญา 0.6642 10.6800  
MUSLC :  การพินิจร่างกาย 0.8353 38.9645  
MUSLD :  การเสรมิสร้างจิตวิญญาณ 0.7575 15.1174  

RELI : ความผูกพันกับหลกัศาสนาอิสลาม   0.633 
RELIA   :  หลักศรัทธา 0.7546 34.4894  
RELIB   :  หลักปฏิบัต ิ 0.8580 31.4006  
RELIC   :  หลักคณุธรรม 0.7722 21.7255  

LAW : การบังคับใช้กฎหมาย   0.888 
LAWA  :  การประกอบศาสนกิจ 0.8994 09.3400  
LAWB  :  การปฏิสมัพันธ์ 0.9834 14.0771  

 

ความเท่ียงตรงเชิงจ�าแนก (discriminant validity: CR) 
หมายถึง ความเท่ียงตรงของมาตรวัดของแต่ละตัวแปรแฝงท่ี
สามารถแยกวัดได้เฉพาะเรื่องของตนไม่ปนเปกับมาตรวัด
ของตัวแปรแฝงอ่ืน ซึ่งใช้ทดสอบมาตรวัดตัวแปรแฝงแบบ 
reflective model จากตาราง 2 จะพบว่าค่า AVE  ของ

ตัวแปรแฝงแตล่ะค่า โดยการพิจารณาค่าทีละสดมภ์ท่ีสนใจ
จะต้องมีค่าสูงกว่าค่า cross construct correlation ทุกค่า
ในสดมภเ์ดียวกัน แสดงว่ามาตรวัดมีความเท่ียงตรงเชิง
จ�าแนกในแต่ละตัวแปรแฝงท่ีไม่ปนเปกับมาตรวัดของตัวแปร
แฝงอ่ืน

    

7 

ตารางท่ี 2 ความเทีย่งตรงเชิงจ�าแนก (discriminant validity: CR) ค่าเฉลีย่ผนัแปรทีส่กัดได้ (AVE) เฉพาะตัวแปร      
แฝงภายในแบบ reflective model และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร  

ตัวแปรแฝง CR R2 AVE 

cross construct correlation 

วิถ
ีมุส

ลมิ
 

คว
าม

ผูก
พัน

ต่อ
หล

ักศ
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นา
ฯ

กา
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ช้
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หม
าย

อิส
ลา
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วิถีมุสลมิ 0.843 - 0.684 0.827 

0.942 
ความผูกพันต่อหลักศาสนาฯ 0.838 0.6730 0.633 0.820 0.796 
การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 0.941 0.0201 0.888 0.141 0.201 

 หมายเหตุ ค่าตัวเลขใน main diagonal ของ cross construct correlation คือ AVE

นอกจากน้ี ด�าเนินการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรต่างๆ  ดังภาพ 2 และ
สามารถแสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรท้ังหมด ท้ังทางตรงและ 

ทางอ้อมท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม 
แ ล ะ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย อิ ส ล า ม  ดั ง ต า ร า ง  3

ภาพท่ี 2 ปัจจัยวิถีมสุลิม มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม

7 

ตารางท่ี 2 ความเทีย่งตรงเชิงจ�าแนก (discriminant validity: CR) ค่าเฉลีย่ผันแปรทีส่กดัได้ (AVE) เฉพาะตัวแปร      
แฝงภายในแบบ reflective model และค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปร  

ตัวแปรแฝง CR R2 AVE 

cross construct correlation 
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วิถีมุสลมิ 0.843 - 0.684 0.827 

0.942 
ความผูกพันต่อหลักศาสนาฯ 0.838 0.6730 0.633 0.820 0.796 
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 จากตาราง 3 พบว่า วิถีมุสลิม ประกอบด้วยการ
อบรมขดัเกลาจติใจ การบ่มเพาะสตปัิญญา การพนิจิร่างกาย 
และการเสริมสร้างจิตวิญญาณ มีอิทธิพลโดยตรงกับความ
ผูกพันต่อหลักศาสนาฯ (0.820) และการบังคับใช้กฎหมาย
อสิลาม (0.142) ซึง่วถิมีสุลมิจะส่งผลโดยตรงต่อความผกูพนั
ต่อหลักศาสนามากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามถึง 
8 เท่า อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01

สรุปผลการวิจัย

 แม้ชุมชนสวนหลวง 1 จะเป็นชุมชนที่ชาวมุสลิม
อาศัยอยู่มากกว่าครึ่ง แต่วิถีการด�ารงชีวิตของชาวมุสลิม 
ในชุมชนนีก้ไ็ม่ต่างจากชาวมสุลมิพืน้ทีอ่ืน่ ยงัคงเคร่งครดัต่อ
ประเพณ ีและศาสนาอย่างมาก ชาวชุมชนฯ เข้าใจในวถิชีาว

มุสลิมเป็นอย่างดี มีการด�าเนินชีวิตตามหลักการมุสลิม 
อย่างเคร่งครดั อาทิ การละหมาด การถอืศลีอด การซะกาต 
เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความรู้ด้านศาสนาถูกมอง
ว่าไม่ใช่ความรู้กระแสหลักอย่างศาสตร์อ่ืนๆ แต่ส�าหรับ
มุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่ศาสนา มุสลิมถือว่า 
ไม่ว่าโลกจะเปลีย่นไปอย่างไร อสิลามไม่เคยล้าสมยั หรอืทนั
สมัย แต่อิสลาม คือ ความน�าสมัย มุสลิมจึงมีหน้าที่ต้อง
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม 
ครอบครัวมุสลิมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัด
ภาคใต้จงึมกัส่งลกูหลานเข้าโรงเรยีนศาสนา หรอือย่างน้อย
ก็ให้เข้าโรงเรียนที่มีหลักสูตรบูรณาการ (สอนศาสนาควบคู่
สามัญ) หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา หรือตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษา ครอบครัวชนชั้นกลางหรือผู้มีฐานะร�่ารวย 

นอกจากนี้ ด�าเนินการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรต่างๆ ดังภาพ 2 และ
สามารถแสดงค่าอทิธพิลของตวัแปรทัง้หมด ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม 
และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ดังตาราง 3 
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ตารางท่ี 3 ปัจจัยวิถีมุสลิมมีอิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันต่อหลักศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 

 

ตัวแปรตาม R2 ตัวแปรอิสระ 
อิทธิพล 

ทางตรง ทางอ้อม รวม 
ความผูกพันต่อหลักศาสนาฯ 0.6730 

 
วิถีมุสลิม 0.820* 

(t 65.838) 
- 0.820 

การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 0.0201 วิถีมุสลิม 0.142* 
(t 3.046) 

- 0.142 

 
จากตาราง 3 พบว่า วิถีมุสลิม ประกอบด้วยการอบรมขัด
เกลาจิตใจ การบ่มเพาะสติปัญญา การพินิจร่างกาย และ
การเสริมสร้างจิตวิญญาณ มีอิทธิพลโดยตรงกับความผูกพัน
ต่อหลักศาสนาฯ (0.820) และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 
(0.142) ซึ่งวิถีมสุลมิจะส่งผลโดยตรงต่อความผูกพันต่อหลัก
ศาสนามากกว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามถึง 8 เท่า อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
แม้ชุมชนสวนหลวง 1 จะเป็นชุมชนท่ีชาวมุสลิมอาศัยอยู่
มากกว่าครึ่ง แต่วิถีการด�ารงชีวิตของชาวมุสลิม ในชุมชนน้ีก็
ไม่ต่างจากชาวมุสลิมพ้ืนท่ีอ่ืน ยังคงเคร่งครัดต่อประเพณี 
และศาสนาอย่างมาก ชาวชุมชนฯ เข้าใจในวิถีชาวมุสลิมเป็น
อย่างดี มีการด�าเนินชีวิตตามหลักการมุสลิมอย่างเคร่งครัด 
อาทิ การละหมาด การถือศีลอด การซะกาต เป็นต้น  
   อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความรู้ด้านศาสนาถูกมอง
ว่าไม่ใช่ความรู้กระแสหลักอย่างศาสตร์อ่ืนๆ แต่ส�าหรับ
มุสลิม อิสลามคือวิถีชีวิต ไม่ใช่แค่ศาสนา มุสลิมถือว่า ไม่ว่า
โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร อิสลามไม่เคยล้าสมัย หรือทันสมัย 
แต่อิสลาม คือ ความน�าสมัย มุสลิมจึงมีหน้าท่ีต้องศึกษาและ
เรียนรู้เก่ียวกับหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม ครอบครัว
มุสลมิส่วนใหญ่ โดยเฉพาะมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้จึงมัก
ส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนศาสนา หรืออย่างน้อยก็ให้เข้า
โรงเรียนท่ีมีหลักสูตรบูรณาการ (สอนศาสนาควบคู่สามัญ) 
หลังจากจบระดับมัธยมศึกษา หรือตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา 
ครอบครัวชนช้ันกลางหรือผู้มีฐานะร่�ารวยมักส่งลูกหลานไป
เรียนต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาในประเทศอิสลามท่ีมีช่ือ
ในการเป็นศูนย์กลางการสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบัน เช่น 
อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน และอินเดีย เป็นต้น 

  ด้านความผูกพันและการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม พบว่า ชาวมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 ยึดถือหลัก
ศาสนาอิสลามในการด�าเนินชีวิต เข้ามีส่วนร่วมในวันส�าคัญ
ของศาสนาอิสลาม และร่วมท�านุบ�ารุงและเผยแพร่ศาสนา
อิสลาม  
  จากการสัมภาษณ์นายประพัฒน์ วรกาญจน์ หน่ึง
ในกรรมการมัสยดิ เห็นว่าศาสนาอิสลามจะมีความเคร่งครัด
มากกว่าศาสนาอ่ืน เพราะศาสนาอิสลามจะมีการปลูกฝังกัน
มาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการท่ีจะปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ใน
สังคมชุมชนสวนหลวง 1 ย่อมมีมุสลิมท่ีไม่ปฏิบัติตามค�าสอน 
เช่น เรื่องของการแต่งกาย การดื่มสุรา การประกอบอาชีพท่ี
ขัดกับบทบัญญัติของศาสนา อันน้ีข้ึนอยู่กับความรู้สึกนึกคิด 
แต่การกระท�าพวกน้ีไม่มีผลอะไร เพราะท่ีน่ีไม่ได้ใช้กฎหมาย
อิสลามในการปกครอง จึงลงโทษกับบุคคลท่ีไม่ปฏิบัติตาม
หลักศาสนาไม่ได้ เพราะปกครองด้วยกฎหมายบ้านเมือง 
(ประพัฒน์ วรกาญจน์ 2557) 
  จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนายประพัฒน์ วร
กาญจน์ กรรมการมัสยิดอัลอติ๊ก และนายสุชาติ บุญมี 
ประธานชุมชนสวนหลวง 1 ต่างมีความเห็นตรงกันว่าศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาท่ีสอนให้เช่ือเรื่องพระเจ้าเพียงองค์เดียว 
พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระท่ังมนุษย์ ใน
โลกพระองค์ทรงทราบดีว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับเรา และสิ่ง
ใดท่ีไม่เป็นประโยชน์ เพราะฉะน้ันพระองค์จึงวางแนวทางใน
การด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ท่ีมนุษย์ควร
จะท�า และค�าสอนอิสลามเป็นค�าสอนท่ีควบคุมถึงการด�าเนิน
ชีวิต เพ่ือให้มนุษย์ในโลกน้ีท่ีพระองค์ทรงสร้างข้ึนมาได้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันก็มีค�าสอนในเรื่อง
ของการเคารพ กราบไหว้ต่อผู้อ่ืน ตั้งแต่ตื่นข้ึนมาก็ต้องท�า
ความเคารพพระเจ้า (ละหมาด) วันละ 5 เวลา พอเสร็จ
จากน้ันมาแล้ว ก็จะไปท�าความดีอ่ืนๆ เช่น การท�าความ
สะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ก็เป็นบัญญัติเป็นค�า
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มักส่งลูกหลานไปเรียนต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาใน
ประเทศอสิลามทีม่ชีือ่ในการเป็นศนูย์กลางการสอนศาสนา
อิสลามในปัจจุบัน เช่น อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย ปากีสถาน 
และอินเดีย เป็นต้น
  ด้านความผูกพันและการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม พบว่า ชาวมุสลิมในชุมชนสวนหลวง 1 ยึดถือหลัก
ศาสนาอสิลามในการด�าเนนิชวีติ เข้ามส่ีวนร่วมในวนัส�าคญั
ของศาสนาอิสลาม และร่วมท�านุบ�ารุงและเผยแพร่ศาสนา
อิสลาม 
  จากการสัมภาษณ์นายประพัฒน์ วรกาญจน์ 
หนึ่งในกรรมการมัสยิด เห็นว่าศาสนาอิสลามจะมีความ
เคร่งครัดมากกว่าศาสนาอื่น เพราะศาสนาอิสลามจะมีการ
ปลูกฝังกันมาต้ังแต่เด็กในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตัวให ้
ถูกต้องในสังคมชุมชนสวนหลวง 1 ย่อมมีมุสลิมที่ไม่ปฏิบัติ
ตามค�าสอน เช่น เรื่องของการแต่งกาย การดื่มสุรา 
การประกอบอาชีพที่ขัดกับบทบัญญัติของศาสนา อันนี ้
ขึน้อยูก่บัความรู้สกึนกึคิด แต่การกระท�าพวกนีไ้ม่มผีลอะไร 
เพราะทีน่ีไ่ม่ได้ใช้กฎหมายอสิลามในการปกครอง จงึลงโทษ
กับบุคคลท่ีไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ได้ เพราะปกครอง
ด้วยกฎหมายบ้านเมือง (ประพัฒน์ วรกาญจน์ 2557)
  จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนายประพัฒน ์
วรกาญจน์ กรรมการมัสยิดอัลอติ๊ก และนายสุชาติ บุญมี 
ประธานชมุชนสวนหลวง 1 ต่างมคีวามเหน็ตรงกนัว่าศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องพระเจ้าเพียงองค์เดียว 
พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งมนุษย์ ใน
โลกพระองค์ทรงทราบดีว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์กับเรา และ
สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงวาง
แนวทางในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
ทีม่นษุย์ควรจะท�า และค�าสอนอสิลามเป็นค�าสอนทีค่วบคมุ
ถงึการด�าเนนิชวีติ เพือ่ให้มนษุย์ในโลกนีท้ีพ่ระองค์ทรงสร้าง
ขึน้มาได้อยูร่่วมกนัได้อย่างมคีวามสขุ ในขณะเดยีวกนักม็คี�า
สอนในเรื่องของการเคารพ กราบไหว้ต่อผู้อื่น ตั้งแต่ตื่น 
ขึ้นมาก็ต้องท�าความเคารพพระเจ้า (ละหมาด) วันละ 
5 เวลา พอเสร็จจากนั้นมาแล้ว ก็จะไปท�าความดีอื่นๆ เช่น 
การท�าความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ก็เป็น
บัญญัติเป็นค�าสอนเช่นกัน ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อ
พระเจ้า ในเร่ืองอาหารการกินก็มีการสอนไว้ ให้กินแต่
อาหารที่ดีให้กินแต่ของที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ห้ามกินใน
สิง่ทีเ่ป็นโทษต่อร่างกาย เช่น สกุร ยาเสพตดิ เหล้า หรอืของ
ที่ท�าให้เกิดโทษต่อร่างกาย สิ่งต่างๆเหล่านี้มีบทบัญญัติ 
ห้ามไว้ การประกอบอาชีพก็สอนไว้ คนที่ท�างานค้าขายก็

ห้ามโกงตาชั่ง หรือตั้งราคาเกินควร ส่วนคนที่ท�างานเป็น
ลูกจ้างเขา ควรมีสัตย์ต่อหน้าที่ ในการประกอบอาชีพไม่ว่า
จะอยู่ในบทบาทใดล้วนแต่มีค�าสอนให้ปฏิบัติตามทั้งสิ้น 
วงจรชีวิตของมุสลิมจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ค�าสอนเหล่านี้ 
มุสลิมทุกคนจะต้องท�าตาม ในศาสนาอิสลามจะสอนให้เรา
อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อจ�าเป็นต้องอยู่แบบนี้ บทบัญญัติใน
เรือ่งการปฏบิตัต่ิอกนัก็เกิดขึน้ มารยาทในการอยูร่วมกนัใน
สังคม ต่อบุคคล ต่อเพื่อนบ้าน และศาสนาอิสลามจะใช้
มัสยิดเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใช้เป็นที่
ประกอบพิธีแต่งงาน กิจกรรมทางศาสนาที่เป็นพิธีกรรม 
และกิจกรรมทางสังคม ก็จะจัดขึ้นที่มัสยิด เพราะฉะนั้น
มัสยิดจึงเป็นศูนย์กลางของประชาชนในชุมชน (สุชาต ิ
บุญมี 2557)
  อย่างไรกต็าม ยงัมอีกีหลายประเดน็ในภาพรวมที่
ชีว่้า ความต่างในการครองตนของชาวมสุลมิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน
ของวิถีชีวิตแบบอิสลามกับคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยที่ไม่ใช่
มสุลมิยงัจ�ากดัโอกาสเข้าถงึทนุ ทรพัยากร และบรกิารต่างๆ 
ในสังคม เช่น มุสลิมที่เคร่งครัดในหลักการอิสลาม ไม่อาจ
เข้าไปใช้บริการการเงินการธนาคารที่มีระบบดอกเบ้ียเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการบริหารจัดการได้ แม้ปัจจุบันจะมี
ธนาคารอสิลามเกดิขึน้เพือ่ตอบสนองความต้องการของชาว
มุสลิมโดยจัดต้ังตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 แต่การบริการของธนาคารอิสลาม
ยังไม่เพียงพอ และธนาคารอิสลามยังไม่สามารถเข้าถึงได้
ง่ายเหมือนธนาคารทั่วไป
  ส�าหรับความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลาม จากการสอบถามชาวชุมชนสวนหลวง 1 พบว่า 
มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอิสลาม โดยเห็นว่า
กฎหมายอิสลามมีความเคร่งครัดมาก นอกจากนี้ วิถีมุสลิม 
หลักศาสนาอิสลาม และกฎหมายอิสลาม มีความเชื่อมโยง
ผกูพนักนัและกัน ข้อบัญญัตขิองศาสนาอิสลามส่วนหนึง่น�า
มาเป็นหลักของกฎหมายอิสลาม
  นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์นายประพัฒน ์
วรกาญจน์ ให้ข้อมูลว่า ถ้าหากสังคมใดปกครองด้วย
กฎหมายอิสลาม ก็จะถูกลงโทษตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามที่วางไว้ เช่น การผิดประเวณี ถ้าหากว่าผู้กระท�าผิด
เป็นบคุคลทีย่งัไม่เคยผ่านการสมรส กจ็ะถกูเฆีย่นคนละ 100 
ท ีและกจ็ะต้องมคีนมาดดู้วยเพ่ือให้เป็นพยาน แต่ถ้าหากว่า
ผู้กระท�าผิดผ่านการสมรสแล้ว ก็อาจจะถูกประหาร สาเหตุ
ของการฝ่าฝืนก็มาจากหลายๆ สาเหตุ เช่นในเรื่องของการ
ศรัทธา เพราะฉะนั้นการศรัทธาจะเป็นเสมือนเสาเข็มของ
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อาคาร ถ้าหากว่าอาคารใดไม่มีเสาเข็ม อาคารนั้นก็ตั้งอยู่ได้
ในความทีไ่ม่มัน่คง เช่นเดยีวกบัชาวมสุลมิทีไ่ม่มคีวามศรทัธา 
เพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า พระองค์ไม่มีตัวตนให้
เราเหน็ แต่เราเชือ่ กแ็สดงว่าเรายอมรบัจริงๆ และถ้าหากว่า
พระองค์ทรงมีตัวตนให้เราเห็น แล้วเราเชื่อ บางครั้งมันอาจ
จะเป็นว่าเชื่อเพราะมี แต่ศาสนาอิสลามเช่ือในส่ิงที่เรามอง
ไม่เห็น ไม่ได้ยิน สัมผัสไม่ได้ เรายังเชื่อ แสดงว่าเรายอมรับ
จริงๆ และในเมื่อเรายอมรับจริงๆแล้ว มันก็จะอยู่ในใจของ
เรา ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั กจ็ะไม่กระท�าความผดิต่อศาสนา

อภิปรายผลการวิจัย

  ชาวชุมชนสวนหลวง 1 จะเข้าไปมีส่วนร่วมในวัน
ส�าคญัของมสัยดิสม�า่เสมอซึง่ได้รบัการปลกูฝังตามวถิมีสุลมิ
ตัง้แต่วยัเยาว์ และได้ปลกูฝังลกูหลานตามวถิมุีสลมิ ซึง่ความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิม แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณ
ฑรา มีนะกนิษฐ เรื่อง ชาวไทยมุสลิม: วิถีชีวิตและโลกทัศน์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาชุมชนล�าสนุ่นต�าบล
คลองสอง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่พบว่า 
ศาสนามบีทบาทต่อวถิกีารด�าเนนิชวีติของชาวไทยมสุลมิล�า
สนุ่นในด้านต่างๆ ได้แก ่การปกครองและการรวมกลุ่มทาง
สังคม โดยให้ความเคารพนับถือผู ้น�าศาสนาเป็นส�าคัญ 
ศาสนามผีลต่อการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัของครอบครวัการ
ประกอบอาชีพ การศึกษา สุขภาพอนามัย การบริโภค
อาหาร การนันทนาการ รวมทั้งภาษาและการสื่อสาร 
ซึ่งชาวไทยมุสลิมล�าสนุ่นน�าบทบัญญัติทางศาสนามาใช้ใน
การด�าเนนิชวีติในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครดัตามวถิชีวิีตของ
มุสลิม (ปาณฑรา มีนะกนิษฐ, 2551) ทั้งนี้ เนื่องจากศาสนา
อสิลามเป็นศาสนาทีไ่ม่มีนกับวชหรอืนกัพรตในการประกอบ
พิธีกรรม แต่มุสลิมทุกคนในชุมชนเป็นทั้งฆราวาสและ
นกับวชอยูใ่นตวัคนเดยีวกนั และถอืหลักการของศาสนาเป็น
ธรรมนูญสูงสุดในการด�ารงชีวิต
  นอกจากนี้ หลักศาสนาอิสลามช่วยให้มุสลิมมีที่
ยดึเหนีย่ว มกีารปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลามจนกลายเป็น
วถิชีวีติปกต ิหากไม่ปฏิบัตติามหลักศาสนาอสิลามจะส่งผลก
ระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และไม่เคยกระท�าความผิดหลัก
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึง
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของระพีพรรณ มฮูมัหมดั 
เรื่อง อิสลามกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชน
มัสยิดกมาลุลอิสลาม คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 

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�าหรับความคิดเห็นต่อหลักศาสนาอิสลาม 
ทั้ งด ้ านความรู ้ ความเข ้ า ใจในหลักศาสนาอิสลาม 
ความผูกพันของหลักศาสนาอิสลามกับการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน หลักศาสนาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 
การทีห่ลักศาสนาอสิลามสอนให้เป็นคนด ีและความเหน็ควร
เผยแพร่หลกัศาสนาอสิลามให้ผูอ้ืน่ได้หนัมานบัถือมากยิง่ขึน้ 
มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ นาซีเราะห์ เจะมามะ จิดาภา สุวรรณฤกษ์ อมลวรรณ 
วีระธรรมโม และมุฮ�าหมัดซากี เจ๊ะหะ เรื่อง กระบวนการ
ถ่ายทอดการปฏิบติตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม
ส�าหรับเยาวชนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พบว่า บ้านมีกระบวนการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม 
ด้วยการสอนให้เยาวชนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี
บิดามารดาปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 5 ประการเป็นตัวอย่าง
ให้เยาวชนปฏบิตั ิส�าหรบัโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
มีกระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�าสอนของ
ศาสนาอิสลาม โดยการสอนให้เด็กประพฤติตัวตามหลัก 
ค�าสอนของศาสนาอิสลามซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 
5 ประการ หลักศรัทธา 6 ประการ และหลักอิฮซาน 
ส่วนชุมชน มีกระบวนการถ่ายทอดการปฏิบัติตามหลักค�า
สอนของศาสนาอสิลาม ด้วยการให้เยาวชนมส่ีวนร่วมในการ
ท�าบุญ และท�ากิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนาอิสลามที่
ชุมชนจัดขึ้นโดยสมาชิกชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
(นาซีเราะห์ เจะมามะ จิดาภา สุวรรณฤกษ์ อมลวรรณ วีระ
ธรรมโม และมุฮ�าหมัดซากี เจ๊ะหะ 2554)
  ทัง้นี ้สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์นายสชุาต ิบญุมี 
ประธานชมุชนสวนหลวง 1 ทีว่่าความเคร่งครัดของคนทีเ่ป็น
มุสลิม เริ่มตั้งแต่อายุได้ประมาณ 7 ปี ก็จะให้การศึกษาใน
เรื่องศาสนา มีการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง เมื่อมุสลิมจะเดิน
ทางไปไหนก็จะมีศาสนาติดตัวไปด้วยตลอดเพราะการปลูก
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ฝังของคนมสุลมิจะมสีิง่ทีต้่องห้าม และส่ิงทีต้่องปฏบิตั ิและ
ยังสอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่พบว่า การด�าเนินชีวิต
ตามวิถีมุสลิมชาวชุมชนสวนหลวง 1 มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อศาสนาอิสลาม และการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม 
(สุชาติ บุญมี 2557)
 นอกจากนี ้ในงานวจิยัทบทวนองค์ความรูเ้กีย่วกบั
สถาบันสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พบว่า รัฐบาลยังขาดความรู้ในเรื่องของสถาบันสอนศาสนา
อิสลามในด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่มาก ท่ีส�าคัญ รัฐยัง
คงมองสถาบันเหล่านี้ว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 
ความรู้อิสลามที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานในสงัคมปัจจบัุน วฒุกิารศกึษาทีไ่ม่ได้รบัการรบัรอง 
และความรู้ที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินี้ 
ท�าให้มสุลมิส่วนหนึง่ทีแ่ม้จะมคีวามรูแ้ต่เป็นความรูช้ายขอบ 
เป็นความรู้ทีไ่ม่สอดคล้องกบักระแสหลกั เป็นความรูท้ีไ่ม่ถกู
ให้คุณค่าโดยคนส่วนใหญ่ในสังคมถูกผลักให้กลายเป็นคน
ชายขอบของความรู้ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้มุสลิม
ส่วนหนึ่งไม่เห็นความจ�าเป็นของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
เพราะตระหนกัดว่ีารฐับาลไทยและสงัคมไทยไม่ยอมรับวฒุิ
การศึกษา ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว คนหนุ่ม
สาวในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�านวนไม่น้อยที่เลือกที่
จะพาตัวเองเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลายเป็นแรงงานราคาถูก
ของสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง (แพร ศิริศักดิ์ด�าเกิง 2551)
  ผู้นับถือศาสนาอิสลามกระท�าความผิดกฎหมาย
น้อยกว่าผูน้บัถอืศาสนาอืน่ ควรน�ากฎหมายอสิลามมาบงัคบั
ใช้กับชาวมุสลิมทุกคน ไม่เฉพาะใน 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งพบ
ว่ามีค่าเฉลี่ยมากถึงมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัย 
เรื่อง การปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ซึ่งมาจาก
สรุปผลการสัมมนา วิพากษ์ข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบการใช้กฎหมายอสิลามในประเทศไทย จัดโดย สถาบนั
รพพีฒันศกัดิ ์ส�านกังานศาลยตุธิรรม พบว่ากฎหมายอสิลาม
ควรใช้บังคับกับคู่กรณีที่เป็นมุสลิมหรือกรณีที่มุสลิมเป็นผู้
เสนอค�าขอนั้นมีความเหมาะสมแล้ว แต่ในกรณีว่าจะต้อง
บังคับให้มุสลิมทุกคนต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายนี้หรือไม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าควรต้องบังคับ เพราะมิฉะนั้นกฎหมายก็จะขาดความ
ศักด์ิสิทธิ์และจะเปิดช่องทางให้เลือกใช้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์กับตนเอง ที่สุดก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อส่วน
รวมและประเทศชาติ ในขณะที่บางท่านเห็นไม่ควรบังคับ 
เพราะการให้มกีารใช้กฎหมายอสิลามเป็นการเปิดโอกาสให้
มสุลมิได้ปฏบิตัหิลกัการศาสนา เมือ่เขาไม่ประสงค์จะปฏบิตัิ

กเ็ป็นสทิธิของเขา (คณะนติศิาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัย
นราธวิาสราชนครนิทร์ วทิยาลยัอสิลามศกึษา มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2553) 
  
ข้อเสนอแนะ

  1. ผู้บริหารองค์กรมัสยิดควรศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการด�ารงอัตลักษณ์พื้น
ฐาน 3 ประการของมุสลิม ได้แก่ การละหมาด การซะกาต 
และการส่งเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว และควรเป็นการ
ศึกษาในเชิงสังคมวิทยา มากกว่าการศึกษาเพื่อรับรู้หลัก
ปฏิบัติศาสนกิจดังที่ศึกษากันอยู่ทั่วไป
  2. ควรให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการ ให้กระจายสู่
ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้สื่อสมัยใหม ่
มาประยุกต์ใช้
  3. ควรน�าผูอ้าวโุสในชมุชนให้เข้ามามส่ีวนร่วมโดย
อาจจัดตั้งเป็นกลุ่มต่างๆ ขึ้นมาและมีศูนย์กลางการจัดการ
อยู่ที่มัสยิด
  4. อบรมคณะกรรมการมสัยดิ โดยเฉพาะอหิม่าม 
คอเต็บ บิหลั่น ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายอิสลาม 
และกฎหมายอาญาของไทย เป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดมี
ขึ้น
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  ทั้งนี้ หากมีการวิจัยครั้งต่อไป ควรด�าเนินการต่อ
เนื่องจากงานวิจัยนี้โดยลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ชาวมุสลิมในชุมชน หรือชุมชนไทยพุทธทั่วไป ซึ่งอาจ
เป็นการวิจัยด้านการมีส่วนร่วม หรือการเปรียบเทียบ และ
น�าเสนอเป็นนโยบายต่อไป 
  1. น�าเอาหลกัค�าสอนของศาสนาไปบรูณาการใน
การแก้ไขปัญหาในสังคมไทย  
 2. ด้านกฎหมายควรจัดให้มกีฎหมายวธิสีบญัญตัิ
อสิลามหรอืวธิพีจิารณาความตามหลกักฎหมายอสิลาม ทัง้นี้ 
โดยยดึประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งและพาณชิย์
เป็นหลัก และปรับเฉพาะในส่วนที่มีความแตกต่าง หรือ 
ขัดแย้ง โดยจัดท�าเป็นหลักกฎหมายหรือประมวลกฎหมาย
กไ็ด้แล้วแต่ความเหมาะสม เพือ่ให้การใช้กฎหมายอสิลามมี
ความเป็นระบบและครบวงจรของกระบวนการพจิารณาคดี 
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ทั้งจะท�าให้เป็นที่ยอมรับของมุสลิมมากขึ้น และไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากเกินไป

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีงบประมาณ 2557 
โดยเป็นการศกึษาต่อยอดจากงานวจิยัเดมิในพืน้ทีเ่ดมิ เพือ่
ให้เกิดการบูรณาการในหลากหลายประเด็น
  ผู้วิจัยขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และขอขอบคุณ
อาจารย์ประพัฒน์ วรกาญจน์ กรรมการมัสยิดอัล-อติ๊ก คุณ
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ประชาชนในชุมชนสวนหลวง 1 ที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลทุกท่าน อันท�าให้งานวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม
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