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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม คร้ังน้ี

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บริบทวิถีการด�าเนินชีวิต (2) ปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันและแนวทาง

การรักษาความสัมพันธ์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม ใช้การวิจัย

เชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เลือกผู้ให้

ข้อมูลหลัก (Key informants) โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นมุอัลลัฟที่อาศัยอยู่ใน

กรุงเทพมหานครซึ่งเปลี่ยนจากการนับถือศาสนาเดิมมานับถือศาสนาอิสลามด้วยการศึกษาเรียนรู้และ

เกิดความเชื่อถือศรัทธาด้วยตนเองโดยไม่ถูกบังคับ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์แบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 

 จากการศึกษาพบว่า (1) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม

หลังจากที่กล่าวปฏิญาณตน มุอัลลัฟมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺ(ซบ.) เป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่าน้ัน และ

ปฏิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยส�านึกที่ว่าแม้ตัวเองไม่เห็นอัลลอฮฺ(ซบ.) แต่อัลลอฮฺ(ซบ.) จะทรง

เห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวมุอัลลัฟคิดหรือปฏิบัติ (2) ปัจจัยที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม

ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 2) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3) ปัจจัยด้านสังคมและสถานการณ์ และ 4) ปัจจัยด้านกลยุทธ์การสื่อสารความเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟ

(3) มุอัลลัฟรักษาความสัมพันธ์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขด้วยการปรับตัวเองใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การปรับทัศนคติและพฤติกรรมของตนเอง 2) การปรับตัวกับบุคคลเดิมในครอบครัว กลุ่มเพื่อนหรือ

กลุ่มคนที่มุอัลลัฟเคยติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ด้วย และ 3) การปรับตัวใหม่ตามหลักศาสนาอิสลามในสังคมเดิม

ค�าส�าคัญ : วิถีชิวิต มุอัลลัฟ มุสลิม อิสลาม สังคม พหุวัฒนธรรม
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Abstract

 The purposes of this study were to study 1) the  lifestyle of Muallaf in the multicultural 

society, 2) the factors conducive to the coexistence in the multi-cultural society, and 3) the 

guidelines to retain relationship in the peaceful coexistence for Muallaf in the multicultural 

society. The research population was selected through the purposive sampling of the Bangkok 

Muallaf who converted to Islam after studying and becoming devotees without any coercions.  

Non-participation observation and in-depth interviews were used to collect data for analysis.

 The study findings showed that

 1) Social change and lifestyle in the multicultural society affected Muallaf after 

their pledging to be Muslim. Muallaf believed that Allah is the only God and would 

carry on their daily life in the multi-cultural society with the conviction that even 

though they could not see Allah but Allah would see everything in their mind or action.

 2) The factors conducive to the peaceful coexistence in the society consisted of 

(1) individual factors, (2) interpersonal factors, (3) social situation factors, and (4) Muslim 

communication strategy factors.

 3) Muallaf could retain relationship for a peaceful coexistence by self adjusting in three 

aspects: (1) their attitudes and behaviors, (2) their behaviors toward their family members, 

friends and acquaintances, and (3) their life in line with Islam in their old community.

Keywords : Social Change, lifestyle, Muallaf, Muslim, Islam, Society, Multicultural
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บทน�ำ

	 ค�ำว่ำ	 “มุอัลลัฟ”	 ตำมควำมหมำย	 และกำรเรียกในสังคมไทย	 หมำยถึง	 ผู้ที่ปฏิญำณตน

เข้ำรับอิสลำมเป็นศำสนำใหม่	โดยกำรกล่ำวด้วยวำจำเป็นภำษำอำหรับว่ำ

ًدا َرُسْوُل اهلل َأْشَهُد َأْن اَلِإَلَه ِإاَلّ اهلُل َوَأْشَهُد َأَنّ ُمَحَمّ
“อัชฮะดุ	อันลำ	อิลำฮะ	อิลลัลลอฮฺ	วะอัชฮะดุ	อันนะ	มุฮัมมะดัรฺ	เรำะซูลุลลอฮฺ”

	 ควำมหมำยของค�ำกล่ำวปฏิญำณตน	คือ	“ไม่มพีระเจ้ำอ่ืนใดนอกจำกอัลลอฮฺ(ซบ.)	และ	ศำสดำ

(นบี)มุฮัมมัด(ศ็อลฯ)	 เป็นศำสนทูต(รอซูล)	 ของอัลลอฮฺ(ซบ.)”	 และเรียกผู้นับถือศำสนำอิสลำมว่ำ	

“มุสลิม”	 ดังนั้นเมื่อมุอัลลัฟกล่ำวค�ำปฏิญำณตนแล้วจึงมีสถำนะเป็นมุสลิมคนหน่ึง	 แต่ควำมหมำย

ตำมทีเ่ข้ำใจกนัในสงัคมมสุลมิ	ค�ำว่ำ	“มอัุลลฟั”	หมำยถึง	“มสุลมิใหม่”	กำรเรยีนรูห้ลกัศำสนำอิสลำม

จึงเป็นเรื่องส�ำคัญและเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับมุอัลลัฟทุกคนที่จะต้องให้ควำมสนใจและศึกษำเรียนรู้

เพือ่ให้เกดิควำมศรทัธำเช่ือถอืโดยบรสิทุธิใ์จปรำศจำกกำรบงัคับใด	ๆ 	ทัง้สิน้	โดยมอัุลลฟัจะต้องละทิง้

แนวคิด	ควำมเชื่อถือ	ควำมศรัทธำ	และวิถีกำรด�ำเนินชีวิตเดิมของตนเองที่ขัดกับหลักศำสนำอิสลำม

อย่ำงสิ้นเชิง	 เนื่องจำกหลักศำสนำอิสลำมมิใช่เป็นเพียงช่ือศำสนำส�ำหรับยึดเหนี่ยวทำงจิตใจเท่ำนั้น

แต่หมำยถึงแนวทำงหรือวิถีกำรด�ำเนินชีวิตส�ำหรับผู้นับถือทุกคนเพื่อแสดงถึงควำมเป็นมุสลิมของ

ตนเองและมวีถิกีำรด�ำเนนิชีวติตำมหลกัศำสนำอิสลำม	มรีปูแบบมำจำกคัมภีร์อัล-กรุอฺำน	จำกค�ำสัง่สอน

(ซุนนะฮฺ)	 และรูปแบบพฤติกรรมของศำสดำ(นบี)มุฮัมมัด(ศ็อลฯ)	 ข้อบัญญัติทำงศำสนำอิสลำม

เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติโดยเคร ่งครัดท่ำมกลำงควำมหลำกหลำย

ในสังคมพหุวัฒนธรรม

	 ค�ำว่ำ	 “พหุวัฒนธรรม”	 เป็นแนวคิดที่แสดงถึงกำรรับรู้และกำรยอมรับถึงควำมแตกต่ำง

ทำงวฒันธรรมของบคุคลหรอืกลุม่คนทีอ่ยูร่่วมกันในสงัคมเดียวกันอย่ำงปกติสขุซ่ึงเกิดจำกกำรก�ำหนด

ร่วมกันของสมำชิกในสังคมเดียวกันให้มีระเบียบแบบแผนในกำรประพฤติและปฏิบัติเฉพำะกลุ่ม

ของตนเองและถ่ำยทอดปลูกฝังแนวคิด	 หลักกำรกำรประพฤติ	 ปฏิบัติจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น

เกิดเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมนั้น	ๆ	จ�ำเป็นที่แต่ละกลุ่มคน

ในสงัคมทีอ่ยูร่วมกนัในฐำนะสมำชิกของสงัคมเดียวกันต้องเรยีนรูถึ้งระเบียบแบบแผนทีค่วรประพฤติ	

ปฏิบติัหรอืควรละเว้นระหว่ำงกนัในสงัคมทีม่คีวำมแตกต่ำงหลำกหลำยเป็นกำรหลกีเลีย่งปัญหำควำม

ขดัแย้งทีอ่ำจจะเกดิขึน้และเพือ่น�ำมำซ่ึงควำมสงบเรยีบร้อยของสงัคม	สิง่ทีส่ะท้อนถึงควำมเป็นตัวตน

ของบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมพหุวัฒนธรรมคือกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนท่ำมกลำงควำมแตกต่ำง

ที่มีควำมหลำกหลำยแต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงกลมกลืน
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	 ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมสำมำรถพจิำรณำได้หลำยมมุมอง	ในสงัคมที่

มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมจะมีวิธีกำรจัดกำรแตกต่ำงกันไป	 บำงสังคมให้กำรยอมรับในควำม

แตกต่ำงหลำกหลำย	แต่บำงสงัคมกไ็ม่ต้องกำรให้มภีำพของควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมปรำกฏขึน้

เพรำะเช่ือว่ำสังคมควรมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 จึงมองว่ำกำรที่สังคมมีควำมหลำกหลำย

ทำงวัฒนธรรมจะส่งผลให้เกิดควำมแตกแยกในสังคม	 อำจมีเพียงสังคมขนำดเล็กที่บุคคลซ่ึงเป็น

สมำชิกในสังคมนั้นยึดถือวัฒนธรรมแบบเดียวกัน	 ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมจึงไม่ใช่

เรื่องแปลกท่ีจะเกิดขึ้นได้ในสังคมขนำดใหญ่ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้คนจ�ำนวนมำก	 สมำชิกในสังคม

ที่มีวัฒนธรรมแตกต่ำงกันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันจะเกิดพฤติกรรมกำรเรียนรู ้ระหว่ำง

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกันและให้กำรยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงกัน	 โดยบุคคลหรือ

กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในสังคมนั้นมีควำมคิด	 ควำมเช่ือ	 ควำมรู้สึก	 รวมถึงมีลักษณะเฉพำะตนเองหรือ

ของกลุ่มตนเองและสำมำรถแสดงออกถึงควำมเช่ือถือศรัทธำของตนเองได้อย่ำงอิสระโดยไม่สร้ำง

ควำมเดือดร้อน	 ไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่เหยียดหยำมในวัฒนธรรมในควำมเช่ือถืออ่ืนที่แตกต่ำงจำกของ

ตนเองหรือกลุ่มตนเอง	สังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข	

	 ควำมแตกต่ำง	 ควำมหลำกหลำยในสังคมพหุวัฒนธรรมประกอบด้วย	 ควำมเช่ือ	 ศำสนำ	

ชำติพันธุ์	 เช้ือชำติ	 ภำษำ	 จำรีต	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 รวมถึงวิถีกำรด�ำเนินชีวิต	

ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยดังกล่ำวนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้สังคมพหุวัฒนธรรมเกิดกำรผสมผสำน

ระหว่ำงวัฒนธรรมได้อย่ำงกลมกลืน	 ให้กำรเคำรพและกำรยอมรับควำมหลำกหลำยซ่ึงกันของบุคคล

หรือกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน	 กำรอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำยหลำยในสิ่งต่ำงๆ	

จึงเป็นสิ่งที่สมำชิกแต่ละกลุ่มในสังคมพหุวัฒนธรรมต้องยอมรับและพยำยำมปรับตัวให้เข้ำกับบุคคล

หรือกลุ่มคนอื่นที่แตกต่ำงกับของตนเอง	ดังนั้นมุอัลลัฟในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งในสังคมจึงต้องเรียนรู้

และศึกษำหลักศำสนำอิสลำมในด้ำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อสำมำรถมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของตนเองในสังคม

พหุวัฒนธรรมได้อย่ำงปกติสุข	 มุอัลลัฟมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงไร	

มีปัจจัยใดบ้ำงที่เอ้ือต่อกำรอยู่ร่วมกัน	 รวมถึงมีแนวทำงรักษำควำมสัมพันธ์ต่อกันในฐำนะสมำชิกของ

สังคมพหุวัฒนธรรมที่มุอัลลัฟอำศัยอยู่อย่ำงไร	จึงเป็นเรื่องที่ผู้สนใจศึกษำในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

	 1.	เพื่อศึกษำบริบทวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม

	 2.	เพื่อศึกษำปัจจัยที่เอื้อต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม

		 3.	เพื่อศึกษำแนวทำงกำรรักษำควำมสัมพันธ์ต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติของมุอัลลัฟใน

สังคมพหุวัฒนธรรม	



275

◆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม ◆

วิธีกำรศึกษำ

	 กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ	 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำเลือกแบบเจำะจง	

(Purposive	 Sampling)	 เป็นมุอัลลัฟที่อำศัยอยู่ในกรุงเทพมหำนครซ่ึงเปลี่ยนจำกกำรนับถือศำสนำ

เดิมมำเข้ำรับและนับถือศำสนำอิสลำมด้วยกำรศึกษำเรียนรู้และเกิดควำมเช่ือถือศรัทธำด้วยตนเอง

โดยไม่ถกูบงัคับหรอืมเีง่ือนไขใด	ๆ 	ทัง้สิน้	ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม	ถงึ	เดือนกรกฏำคม	2561	จ�ำนวน	6	คน	

มอีำย	ุระหว่ำง	15	-	45	ปี	(ศำสนำอิสลำมถอืว่ำอำยุครบ	15	ปีเป็นผู้บรรลนุติิภำวะ)	ทัง้เพศชำยและเพศหญิง	

โดยก�ำหนดช่วงอำยรุะหว่ำง	15	-	25	ปี	จ�ำนวน	2	คน	ช่วงอำย	ุระหว่ำง	26	-	35	ปี	จ�ำนวน	2	คน	และช่วงอำยุ

ระหว่ำง	36	–	45	ปี	จ�ำนวน	2	คน	เกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ประมวลผล	วิเครำะห์	และสรปุ	โดยกำรสงัเกต

แบบไม่มส่ีวนร่วม	(Non-participant	Observation)	ร่วมกบั	กำรสมัภำษณ์เชิงลกึ	(In-depth	interview)

	 นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร

	 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม	หมำยถึง	กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง	 เป็นกำรปรับเปลี่ยนบริบทวิถีกำรด�ำเนินชีวิตจำกเดิมที่เคยเป็นสู่วิถีชีวิตกำรด�ำเนินชีวิตใหม่

ที่แตกต่ำงจำกเดิม	 ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องหลังจำกกำรที่บุคคลได้ศึกษำเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจใหม	่

ในควำมเชื่อ	ควำมคิด	ควำมรู้สึก	โลกทัศน์	และรวมถึงพฤติกรรมของตนเอง	ซึ่งบุคคลในบทควำมนี้	

หมำยถึง	มุอัลลัฟ

	 พหวุฒันธรรม	หมำยถงึ	ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม	เช้ือชำติ	เผ่ำพนัธุ	์วถีิชีวิต	ควำมเช่ือ	

ศำสนำ	และประเพณีปฏิบติั	อำยุ	เพศ	ชนช้ันทำงสงัคม	และกำรศึกษำ	ทีม่คีวำมแตกต่ำงกนัอันเกดิจำก

กำรสร้ำงของปัจเจกวัฒนธรรมมำอยู่ร่วมกันซ่ึงเป็นตัวก�ำหนดให้แต่ละบุคคลที่แสดงออกแตกต่ำงกัน

ตำมวัฒนธรรมของตนเอง

ผลกำรศึกษำ 

บริบทวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม 

	 หลังจำกที่มุอัลลัฟปฏิญำณตนเข้ำรับศำสนำอิสลำมแล้ว	 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิด

ขึ้นกับมุอัลลัฟคือกำรปรับเปลี่ยนบริบทวิถีกำรด�ำเนินชีวิตสู่วิถีชีวิตควำมเป็นมุสลิมตำมหลักศำสนำ

อิสลำมซ่ึงในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสืบเนื่องหลังจำกมุอัลลัฟศึกษำเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจในหลัก

ศำสนำอิสลำม	 เป็นกำรปรับเปลี่ยนควำมเชื่อ	 ควำมคิด	 ควำมรู้สึก	 โลกทัศน์	 และรวมถึงพฤติกรรม

ซ่ึงจะแตกต่ำงจำกก่อนหน้ำมอัุลลฟัจะมำเป็นมสุลมิ	มอัุลลฟัจะพบกับกฎเกณฑ์	หลกักำรปฏิบัติต่ำง	ๆ

ที่ก�ำหนดโดยบทบัญญัติของศำสนำอิสลำม	ในขั้นตอนนี้มุอัลลัฟจะค่อย	ๆ	เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไป	เริ่มจำกง่ำยก่อนโดยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ	กำรศึกษำหลัก
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◆ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

ศำสนำอิสลำมอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยให้มุอัลลัฟปรับเปลี่ยนตนเองและมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลัก

ศำสนำอิสลำมในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่ำงถูกต้องในกำรด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันทั้งในบ้ำนและ

นอกบ้ำนวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟหลังจำกที่กล่ำวปฏิญำณตนแล้ว	 จึงเป็นบริบทวิถีกำรด�ำเนิน

ชีวติตำมหลกัศำสนำอิสลำมทีเ่ช่ือมัน่ในอัลลอฮฺ(ซบ.)	เป็นพระเจ้ำองค์เดียวเท่ำนัน้	มอัุลลฟันอบน้อม

ยอมจ�ำนน	อัลลอฮฺ(ซบ.)	ที่จะเป็นที่พึงทำงใจให้กับมุอัลลัฟ	และปฏิบัตตินในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วย

ส�ำนึกที่ว่ำแม้ตัวเองไม่เห็นอัลลอฮฺ(ซบ.)	 แต่อัลลอฮฺ(ซบ.)	 จะทรงเห็นในทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ตัวมุอัลลัฟ

คิดหรือปฏิบัติ

	 ผู้ให้ข้อมูลหลักมุอัลลัฟท่ำนหนึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีกำร

ด�ำเนินชีวิตของตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรมไว้ว่ำ	 ผู้ที่เป็นมุอัลลัฟเองหรือแม้กระทั่งมุสลิมเดิมเอง

ก็ตำมหำกไม่ปฏิบัติหรือมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำอิสลำมก็ไม่แตกต่ำงอะไรกับคนที่ไม่ได้

นบัถอืศำสนำอิสลำม	เพรำะผู้ทีไ่ม่ได้นบัถือศำสนำอิสลำมบำงคนมองว่ำศำสนำอิสลำมไม่ได้แตกต่ำงจำก

ศำสนำอื่น	มีควำมฟุ่มเฟือย	ควำมสุรุ่ยสุร่ำย	พูดจำติฉินนินทำผู้อื่นเหมือนกันทั้งนั้น	อำจเป็นเพรำะคน

เหล่ำนัน้ไม่มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกับหลกัศำสนำอิสลำมและไม่มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในวถิกีำรด�ำเนิน

ชีวิตของมุสลิม	 ไม่เคยสัมผัส	 ไม่เคยรู้จักศำสนำอิสลำมหรือมุสลิมมำก่อน	 จึงไม่เห็นควำมแตกต่ำง

ของกำรมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม	แต่ส�ำหรับตนเองแล้ว	หลังจำกเข้ำรับศำสนำ

อิสลำมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่เกิดขึ้นคือควำมตระหนักในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของตนเอง

ปรับเปลี่ยนเรื่องกำรแต่งกำย	กำรเลือกรับประทำนอำหำร	มีควำมประหยัดมำกขึ้น	รู้จักใช้จ่ำยมำกขึ้น

และเข้ำใจถึงกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีต้องตระหนักถึงควำมเป็นมุสลิมของตนเอง

มำกยิ่งขึ้น

	 มุอัลลัฟหญิงท่ำนหนึ่งกล่ำวกับผู้ศึกษำในครั้งนี้ว่ำ	 “มุสลิมที่ดี	 ๆ	 มีเยอะค่ะ	 แต่ไม่ค่อย

ได้ออกมำพบปะกบัคนต่ำงศำสนำหรอืบคุคลอ่ืนในสงัคมเพรำะไม่ต้องกำรวุน่วำยกับสิง่ต่ำง	ๆ 	จึงท�ำให้

คนทีไ่ม่ได้นบัถอืศำสนำอิสลำมไม่ได้มโีอกำสติดต่อสือ่สำรสมัพนัธ์ด้วย	ส่วนมสุลมิทีอ่อกมำอยูก่บัคน

ต่ำงศำสนำบำงคนถ้ำไม่รู ้จักกันมำก่อนก็จะไม่รู ้เลยว่ำเป็นมุสลิมหำกไม่แสดงออกหรือสื่อสำร

ให้รูว่้ำตัวเองเป็นมสุลมิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่มอัุลลฟัชำยบำงคน	ถ้ำไม่แสดงออกถงึควำมเป็นมสุลมิหรอื

สื่อสำรอัตลักษณ์ควำมเป็นมุสลิมให้ปรำกฏออกมำจะไม่สำมำรถทรำบได้เลยว่ำเป็นมุสลิมหรือไม่	

ซ่ึงแตกต่ำงจำกมุอัลลัฟหญิงเพรำะมุอัลลัฟหญิงเมื่อเข้ำรับศำสนำอิสลำมแล้วสิ่งแรกที่อยำกสื่อสำร

ให้ผู้อื่นในสังคมได้รับรู้ว่ำตนเองเป็นมุสลิมกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่สังเกตได้ชัดก็คือกำรแต่งกำย

แบบมุสลิมหญิงด้วยกำรคลุมฮิญำบ(ผ้ำคลุมศีรษะส�ำหรับมุสลิมหญิง)”	

	 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นไปได้

ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบที่อำจจะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของมุอัลลัฟเอง	 หำกสถำนกำรณ์ที่มุอัลลัฟเผชิญ
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อยูป่รำศจำกกำรประนปีระนอมกนั	ขำดกำรยอมรบัในควำมแตกต่ำงของกนัและกนั	อำจส่งผลกระทบต่อ

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมอัุลลฟักบับคุคลหรอืกลุม่คนอ่ืนในสงัคม	ควำมสงบสขุในวถิกีำรด�ำเนินชีวิตของ

มอัุลลฟักจ็ะไม่สำมำรถเกดิขึน้ได้	บรบิทวิถกีำรด�ำเนินชีวติของมอัุลลฟัแต่ละคนแตกต่ำงกนั	แต่บรบิท

ทีเ่หมอืนกนัของมอัุลลฟัแต่ละคนคือกำรทีม่อัุลลฟัแต่ละคนท�ำหน้ำทีต่ำมกลไกทำงสงัคมทีแ่ฝงไปด้วย

ควำมแตกต่ำงของควำมเชื่อ	ค่ำนิยม	ทัศนคติ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	วัฒนธรรม	ทัศนคติในสังคม

ทีม่อัุลลฟัอำศัยอยู่	โดยมอัุลลฟัแต่ละคนมวิีธกีำรจดักำรควำมรู	้จัดกำรกำรศึกษำเรยีนรูใ้นหลกักำรของ

ศำสนำอิสลำมของตนเองแตกต่ำงกันไป	มอัุลลฟักลุม่ตัวอย่ำงท่ำนหนึง่ในกำรศึกษำครัง้นีก้ล่ำวถงึควำม

แตกต่ำงในวิถีชีวิตของตนเองก่อนเข้ำรับอิสลำมกับหลังจำกเข้ำรับว่ำเปลี่ยนไปเยอะมำก	 เรียกว่ำ

เปลี่ยนไปหมดทุกอย่ำง	 เปลี่ยนบุคลิกภำพตนเองจำกที่เป็นคนชอบคุยสนุกสนำน	 คุยตลกโดย

ไม่คิดอะไรมำก	กลำยเป็นคนทีไ่ม่พดูมำกไม่พดูเยอะเหมอืนเดิม	มคีวำมสงบในตนเองมำกข้ึน	จะนิง่	ๆ 	

เฉย	ๆ 	จนคนรอบข้ำงมองตนเองว่ำเป็นบ้ำไปแล้ว	แต่บำงคนก็มองว่ำตนเองเรียบร้อยขึ้น	กำรแต่งกำย

ก็ดูสุภำพเรียบร้อยขึ้นแตกต่ำงกว่ำก่อนเข้ำรับอิสลำมมำก	

	 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ	 มุอัลลัฟเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในฐำนะ

มุสลิมใหม่คนหนึ่งในสังคมเดิม	 โดยกำรพิจำรณำจำกบทบำทที่มุอัลลัฟแสดงออกมำตำมหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบที่เคยปฏิบัติ	 มุอัลลัฟมีแนวทำงกำรด�ำเนินชีวิตของตนเองในสังคมพหุวัฒนธรรม

ทัง้ในระดับปัจเจกบคุคล	ระดับสถำบนั	องค์กร	ชุมชน	และสงัคม	โดยทีม่อัุลลฟัแต่ละคนอำจจะมหีลำย

บทบำทหน้ำที่	เมื่ออยู่ต่ำงสถำนที่ต่ำงเวลำต่ำงสถำนกำรณ์	ทั้งเป็นผู้น�ำและผู้ตำม	เมื่อพิจำรณำจำกวิถี

กำรด�ำเนินชีวิตในเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักศำสนำอิสลำม	มุอัลลัฟจะมีบทบำทภำระหน้ำที่เดิม

ตำมที่เป็นอยู่	 แต่ถ้ำหำกเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมแล้ว	 มุอัลลัฟในฐำนะที่

เป็นมุสลิมใหม่จะมีบทบำทเป็นผู้ตำม	 เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้มำกกว่ำเป็นผู้น�ำ	 บริบทวิถีกำรด�ำเนิน

ชีวิตของมุอัลลัฟเป็นไปตำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนทั้งที่เป็นสมำชิกในครอบครัว

ของมุอัลลัฟเอง	 และระหว่ำงมุอัลลัฟกับบุคคลหรือกลุ่มคนในสถำบัน	 องค์กร	 ชุมชนหรือสังคม

ที่มุอัลลัฟเป็นสมำชิกอยู่	 โดยเป้ำหมำยส�ำคัญของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิต

ทีม่อัุลลฟัต้องกำรคือ	กำรอยูร่่วมกนัอย่ำงสนัติ	และยอมรบัในกำรเปลีย่นแปลงของตนเองเมือ่มอัุลลฟั

เกดิควำมรูส้กึถงึกำรได้เปรยีบหรอืเสยีเปรยีบในผลประโยชน์ร่วมกันทีไ่ม่ขดัต่อหลกักำรศำสนำอิสลำม	

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุข

 ในสังคมที่มีควำมหลำกหลำยของกลุ่มคน	กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิต

ของมุอัลลัฟต้องใช ้ทั้งศำสตร ์และศิลป์ควบคู ่กันและมีหลำยปัจจัยที่ เ อ้ือต ่อกระบวนกำร

กำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมโดยแต่ละปัจจัย	มคีวำมเช่ือมโยงกนั	ทัง้นีจ้ำกกำรศึกษำ	พบว่ำ	ปัจจยัด้ำนต่ำง	ๆ 	
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ที่เอ้ือต่อกำรกำรอยู ่ร ่วมกันอย่ำงปกติสุขของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม	 แบ่งเป็นปัจจัย

ด้ำนต่ำง	ๆ	ได้ดังนี้

	 1.	ปัจจัยด้ำนปัจเจกบคุคล	คือ	ตัวมอัุลลฟัเองมคีวำมส�ำคัญเพรำะเป็นผู้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงใหม่

ในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของตนเองในด้ำนควำมเช่ือถือ	 ควำมศรัทธำ	 ทัศนคติ	 แต่ยังคงมีวิถีกำรด�ำเนิน

ชีวิตตำมบทบำทหน้ำที่ในสังคมเดิม	 กำรสื่อสำรระหว่ำงมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มคนอ่ืนมุอัลลัฟ

จึงควรมีควำมมั่นใจและต้ังใจอย่ำงจริงจังและมุ่งมั่นในกำรสื่อสำรให้ผู้อ่ืนรู ้ว่ำตนเองเป็นมุสลิม	

โดยตระหนักถึงกำรปฏิบัติตนตำมหลักกำรศำสนำอิสลำมเป็นส�ำคัญ	 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง

ในฐำนะเป็นมุสลิม	 ใฝ่รู้	 มีควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเองมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม	

มีมนุษยสัมพันธ์และสื่อสำรกับผู้อ่ืนหรือบุคคลอ่ืนในสังคมได้ดี	 เรียนรู้ที่จะปรับตัวในสถำนกำรณ์

ต่ำง	ๆ	มีทักษะและไหวพริบในกำรคิดและกำรตัดสินใจ	มีควำมคิดที่ละเอียดอ่อนใส่ใจและตระหนัก

ถงึควำมเป็นมสุลมิของตนเองโดยไม่ละเลยต่อสิง่เลก็	ๆ 	เช่น	กำรให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจต่อกำรเรยีนรู้

และศึกษำหลักกำรศำสนำอิสลำมอย่ำงต่อเนื่อง	

	 2.	ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	 กำรแสวงหำควำมรู้	 กำรศึกษำเรียนรู้หลักกำร

ศำสนำอิสลำมอย่ำงรอบด้ำนและเรยีนรูส้งัคมทีต่นเองเกีย่วข้องด้วยในมติิต่ำง	ๆ 	อย่ำงลกึซ้ึงด้วยเข้ำใจ	

เป็นสิ่งส�ำคัญที่เอ้ือให้เกิดกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลต่อผู้อ่ืนหรือกลุ่มคนอ่ืนในสังคม

กำรที่มุอัลลัฟมีข้อมูลควำมรู ้ในหลักกำรศำสนำอิสลำมที่เพียงพอและถูกต้องต่อกระบวนกำร

กำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยจะช่วยให้มุอัลลัฟสำมำรถ

สื่อสำรและสร้ำงควำมสัมพันธ์เพื่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่ำงดี	 จำกกำรศึกษำครั้งน้ีพบข้อดี

ของกำรท่ีมุอัลลัฟได้ศึกษำหลักกำรศำสนำอิสลำมและท�ำควำมเข้ำใจในเชิงลึกอย่ำงรอบด้ำน	 จะท�ำ

ให้มุอัลลัฟเห็นถึงควำมเช่ือมโยงของข้อมูลควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 ที่สำมำรถน�ำมำอธิบำยเชิงเหตุและผลเพื่อ

แก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในฐำนะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งในสังคมพหุวัฒนธรรม	ดังนี้

	 	 2.1	กำรให้เกยีรติและควำมส�ำคัญแก่บคุคลอ่ืน	ปฏิบัติต่อกันอย่ำงใสใจและให้เกียรติทกุคน

อย่ำงเท่ำเทยีม	ใส่ใจในรำยละเอียดปลกีย่อยทีห่ลำยคนอำจมองข้ำม	ให้ควำมใส่ใจแม้เพยีงเรือ่งเลก็ที่

หลำยคนอำจมองข้ำมกถ็อืเป็นส่วนหนึง่ทีเ่อ้ือให้เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำงกนัท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงที่

เป็นอยูใ่นสงัคมเป็นสิง่ทีม่อัุลลฟัแสดงออกให้เหน็ด้วยกำรสือ่สำรทัง้ในรปูของวจันภำษำและอวจันภำษำ

	 	 2.2	กำรไม่คำดหวังเพียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องกำรเท่ำน้ัน	 แต่หลำยครั้งหลักกำรศำสนำ

อิสลำมและวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในฐำนะควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนิน

กิจกรรมกับบุคคลอื่น	ๆ	ในสังคมด้วยกำรเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในสังคมไปพร้อม	ๆ	กัน	กำรได้ข้อมูล

มำด้วยกำรที่มุอัลลัฟค่อย	 ๆ	 สะสมข้อมูลในแต่ละครั้งตำมโอกำสที่เหมำะสมและเก็บซ�้ำ	 ๆ	 ต่ำงวัน
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ต่ำงเวลำ	ต่ำงสถำนกำรณ์ก็ถือเป็นกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่ได้มำ	ท�ำให้ข้อมูล

ที่ได้มีควำมน่ำเช่ือถือแสดงถึงพฤติกรรมกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลของมุอัลลัฟที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

มีควำมไว้วำงใจกัน	และมีควำมปรำรถนำดีต่อกัน

	 	 2.3	กำรมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอและเช่ือถือได้	 เป็นปัจจัยส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งท่ีเอ้ือต่อ

กำรสร้ำงควำมร่วมมอืในกระบวนกำรต่ำง	ๆ 	ในสงัคม	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ข้อมลูทีเ่ป็นควำมรูใ้หม่เกีย่วกบั

หลักศำสนำอิสลำมซ่ึงมุอัลลัฟได้รับรู้และเกิดกำรเรียนรู้ผลจำกข้อมูลดังกล่ำวนั้น	 มุอัลลัฟสำมำรถ

น�ำมำสื่อสำรให้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้โดยน�ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับฐำนควำมรู้ให้แก่ผู้ที่มุอัลลัฟ

มคีวำมเกีย่วข้องติดต่อสมัพนัธ์ด้วยในกระบวนกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นฐำนะท่ีมอัุลลฟัเป็นมสุลมิ	ทัง้น้ี

เป็นกำรสร้ำงควำมตระหนกัในควำมเป็นมสุลมิของมอัุลลฟัเองและเป็นสือ่สำรให้บคุคลหรอืกลุม่คนที่

มอัุลลฟัสือ่สำรด้วยได้ทรำบว่ำตนเองเป็นมสุลมิ	เพือ่กำรปฏิบัติต่อกันด้วยกำรให้เกียรติซ่ึงกนัและกันใน

กำรเข้ำร่วมในกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ขององค์กร	ชุมชนหรอืสงัคม	ทีม่อัุลลฟัมกีำรติดต่อสือ่สำรปฏิสมัพนัธ์ด้วย	

	 	 2.4	ควำมไว้วำงใจ	เป็นสิง่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืและกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูค้วำม

แตกต่ำงหลำกหลำยในสงัคมทีม่อัุลลฟัอำศัยอยู่	กำรเรยีนรูด้้วยกำรปฏิบติัและมกีำรสะท้อนกลบัจำกกำร

เรียนรู้ทำงสังคม	 มีกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อกันเป็นสิ่งที่ช่วยให้มุอัลลัฟมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำง

ปกติ	สิ่งส�ำคัญประกำรหนึ่งที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำอิสลำมคือกำรที่

มอัุลลฟัได้รบัควำมไว้วำงใจจำกทกุคน	ทัง้นีค้วำมไว้วำงใจนัน้ไม่ใช่สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้โดยง่ำย	แต่เกดิจำก

กำรที่มุอัลลัฟต้องศึกษำเรียนรู้เพื่อให้ตนเองมีข้อมูลที่เพียงพอและถูกต้อง	ซึ่งต้องใช้เวลำเพื่อให้เกิด

กำรเรียนรู้และเข้ำใจซ่ึงกันและกันมำกย่ิงขึ้นระหว่ำงมุอัลลัฟกับบุคคลอ่ืน	 เมื่อมุอัลลัฟได้รับควำม

ไว้วำงใจเพียงพอจะท�ำให้มีกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไประหว่ำงมุอัลลัฟกับ

ครอบครัวเดิม	 ตลอดจนญำติพี่น้อง	 เพื่อนร่วมงำนรวมถึงบุคคลอ่ืนที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสำรหรือ

เกี่ยวข้องด้วย	ได้เข้ำใจในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักกำรศำสนำอิสลำมที่เปลี่ยนไปจำกวิถีกำรด�ำเนิน

ชีวิตเดิมของมุอัลลัฟ	 ข้อมูลควำมรู ้ที่มุอัลลัฟได้รับหลังจำกกำรเป็นมุสลิมสู ่กำรปฏิบัติกำรจริง

อย่ำงเป็นรูปธรรมสิ่งเหล่ำนั้นล้วนเอ้ือต่อกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกำรปฏิบัติและกำรได้รับควำม

ไว้วำงใจที่เกิดขึ้นกับตัวมุอัลลัฟเอง	

	 	 2.5	ควำมพร้อมในกำรเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้มุอัลลัฟมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำม

หลกัศำสนำอิสลำมได้อย่ำงถูกต้อง	มอัุลลฟัต้องพร้อมในกำรเปิดใจรบัสิง่ใหม่	เปิดใจรบักำรแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกัน	 จนเกิดควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกันจนก่อให้เกิดควำมไว้วำงใจและเกิดเป็นควำมร่วมมือ

	 3.	ปัจจัยด้ำนสังคมและสถำนกำรณ์	 ท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในสังคม

พหุวัฒนธรรม	 ที่สังคมยึดถือปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ร่วมของสังคม	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ควำมเป็นสงัคมไทยทีย่งัมคีวำมสมัพนัธ์แบบเครอืญำติทีจ่ะช่วยกันคลีค่ลำยเมือ่เกิดปัญหำต่ำง	ๆ 	ขึน้ใน
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สังคม	ควำมมีน�้ำใจ	ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน	มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในควำมแตกต่ำงหลำกหลำย

ซ่ึงกันและกันในด้ำนต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบทบำทกำรมีส่วนร่วมของมุอัลลัฟในสังคม	 จะท�ำให้

ทัศนคติและควำมเข้ำใจของผู้อ่ืนที่มีต่อมุอัลลัฟเปลี่ยนไปอย่ำงไรน้ันขึ้นอยู ่กับพฤติกรรมหรือ

กำรกระท�ำที่มุอัลลัฟสื่อสำรออกมำ	

	 4.	ปัจจยัด้ำนกลยุทธ์กำรสือ่สำรควำมเป็นมสุลมิของมอัุลลฟั	เป็นทกัษะหนึง่ของกำรแสวงหำ

ควำมร่วมมือกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่มุอัลลัฟเกี่ยวข้องหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วย	 พบว่ำมุอัลลัฟยึดหลัก

แนวคิด	Win-Win	 (วิน-วิน)	 เพื่อเป้ำหมำยอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวมุอัลลัฟและสังคมของ

มุอัลลัฟเอง	 นอกจำกหลักแนวคิด	Win-Win	 แล้ว	 หลักกำรสื่อสำรโดยเปลี่ยนจำกข้อเสนอแนะ

สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่เอ้ือต่อกระบวนกำรกำรสื่อสำรควำมเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟ	 ที่มุอัลลัฟสำมำรถปฏิบัติได้จริง	 ท�ำให้ผู ้ที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสำรสัมพันธ์ด ้วย

ได้เห็นจำกกำรที่มุอัลลัฟแสดงออกด้วยกำรกระท�ำ

กำรรักษำควำมสัมพันธ์ต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม 

	 หลังจำกที่มุอัลลัฟปฏิญำณตนเข้ำรับอิสลำมและเป็นมุสลิมแล้ว	 มุอัลลัฟต้องเผชิญกับกำร

ทดสอบในรปูแบบของปัญหำต่ำง	ๆ 	มำกมำย	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่เมือ่มอัุลลฟัได้เข้ำมำเป็นสมำชิกในสงัคม

มุสลิมและมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำอิสลำมในสังคมพหุวัฒนธรรมแล้ว	มุอัลลัฟผู้ให้ข้อมูล

หลกัท่ำนหนึง่	กล่ำวถงึ	สภำพแวดล้อมในสงัคมมสุลมิ	แตกต่ำงจำกทีต่นเองเคยพบในวถีิชีวิตตนเองไว้ว่ำ	

 “สงัคมมสุลมิเป็นสงัคมทีม่วัีฒนธรรมมเีอกลกัษณ์เฉพาะตัว สภาพสงัคมไม่ค่อยเปลีย่นแปลง

มากนกัและมกัยดึติดกบัประเพณีเดิม ๆ  มมีสัยดิสวย ๆ  หลายแห่งและเก่าแก่มอียูม่าก ดังน้ันจากทีผ่ม

ได้มาอาศัยอยู่ในสังคมมุสลิมเกือบ 4 ปีบอกได้ว่าแตกต่างจากสังคมที่ผมเคยอยู่มาก วิถีชีวิตของผม

ที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านความเช่ือถือ 

ความศรัทธา และด้านอ่ืนที่ต้องสัมพันธ์กับผู้คนในสังคม ส่วนการแต่งกายผู้ชายส่วนใหญ่มักจะ

นุ่งผ้าโสร่งและใส่หมวกกะปิเยาะติดศีรษะเวลาไปประกอบศาสนกิจ ส่วนผู้หญิงก็คลุมผ้าฮิญาบ

เรียบร้อยดี เมื่อก่อนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงมุสลิมมักจะไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งตัว 

ผู้ชายแต่งตัวตามสบาย ขาสั้นก็มี ผู้หญิงมุสลิมไม่คลุมผ้าฮิญาบหรือใส่เสื้อผ้ารัดรูปก็มี บางครั้ง

ก็แยกไม่ออกว่า เป็นมุสลิมเสียด้วยซ�้าแต่ในความหลากหลายของสังคม ผมก็เห็นว่ามุสลิมทุกคน

ก็ด�าเนินชีวิตกับผู้คนต่างวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข” 

 จำกข้อมูลในกำรศึกษำครั้งนี้	 พบว่ำ	 มุอัลลัฟต้องเผชิญปัญหำในวิถีชีวิตท่ีต้องเปลี่ยนแปลง

ไปอย่ำงสิ้นเชิงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในด้ำนควำมเชื่อถือ	ควำมศรัทธำ	และ

ในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในด้ำนอ่ืนที่ต้องสัมพันธ์กับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มคนที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสำร
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◆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม ◆

หรือมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย	กำรรักษำควำมสัมพันธ์ต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขของมุอัลลัฟ

ในสังคมพหุวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มุอัลลัฟพึงปฏิบัติในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในฐำนะควำมเป็นมุสลิม

ของมุอัลลัฟ	 โดยที่มุอัลลัฟรักษำควำมสัมพันธ์ต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงปกติสุขในครอบครัวเดิม	

ในสังคมเดิม	ด้วยกำรปรับตัวเองใน	3	ลักษณะดังนี้

	 1.	กำรปรบัทศันคติและพฤติกรรมของตนเอง	มอัุลลฟัจะสร้ำงทศันคติในทำงทีดี่ให้กบัตนเอง

ด้วยกำรเริ่มต้นในกำรศึกษำเรียนรู้หลักศำสนำอิสลำมด้วยควำมมุ่งมั่น	 และสม�่ำเสมอเพื่อให้ตนเอง

เกดิควำมคุ้นเคยเพรำะบำงครัง้มอัุลลฟัต้องเผชิญกบัเรือ่งทีไ่ม่สำมำรถปฏิบติัได้เนือ่งจำกขดัต่อหลกักำร

ศำสนำอิสลำม	มอัุลลฟัปรบัทศันคติและพฤติกรรมของตนเองจำกกำรฟัง	กำรอ่ำน	กำรค้นคว้ำด้วยตนเอง	

หำกมีข้อสงสัยก็จะสอบถำมจำกผู้รู้ที่ตนเองเช่ือมั่นและไว้ใจ	 เมื่อมุอัลลัฟได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็จะ

น�ำมำปรบัใช้หรอืต่อยอดแนวคิดทัศนคติเดิมเพือ่ให้เกดิทศันคติทีอ่ยูบ่นหลกักำรศำสนำอิสลำม	ทศันคติ

เป็นกำรก�ำหนดของพฤติกรรม	เป็นควำมรูส้กึทัง้ในทำงบวกและทำงลบ	เป็นภำวะทำงจิตใจของมอัุลลฟั

ที่เตรียมพร้อมจะเรียนรู้และปรับพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำ

อิสลำม	 ที่มีลักษณะเฉพำะต่อกำรตอบสนองของมุอัลลัฟเองไปสู ่บุคคลอ่ืนในสังคมขึ้นอยู ่กับ

สถำนกำรณ์ของมุอัลลัฟแต่ละคน	 ทัศนคติจึงเป็นควำมรู้สึกของมุอัลลัฟที่มีต่อตนเอง	 และต่อสิ่งเร้ำ

ทำงสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว	 และแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำกกำรที่มุอัลลัฟ

มีกำรติดต่อสื่อสำรหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม

	 2.	กำรปรับตัวกับบุคคลเดิมในครอบครัว	 ที่เป็นพ่อ	 แม่	 และญำติพี่น้อง	 กลุ่มเพื่อนหรือ

กลุม่คนเดิมทีม่อัุลลฟัเคยติดต่อสือ่สำรหรอืเกีย่วข้องสมัพนัธ์ด้วย	ทัง้นีเ้พรำะมอัุลลฟัยังคงมสีถำนภำพ

ทำงสังคมและบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบตำมสถำนภำพเดิมที่เคยเป็นอยู่	 แต่สิ่งที่มุอัลลัฟต้องปรับ

และเปลี่ยนแปลงคือวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของตนเองตำมหลักศำสนำอิสลำม	 หำกบุคคลเหล่ำน้ันแสดง

ควำมรงัเกยีจและไม่พอใจในกำรเข้ำรบัอิสลำมมอัุลลฟัจะมวีธิปีฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยควำมประนปีระนอม

หรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะไม่สือ่สำรโต้ตอบด้วย	แต่ถ้ำหำกบุคคลเหล่ำน้ันไม่ติดใจและเช่ือมัน่ในกำรตัดสนิใจ

ในกำรเข้ำรบัอิสลำมของมอัุลลฟั	กำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ต่อกำรอยูร่่วมกนันัน้มอัุลลฟัจะสร้ำงและรกัษำ

ควำมสัมพันธ์กับคนเหล่ำนั้นโดยค�ำนึงถึงควำมถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำม	 มุอัลลัฟจะรักษำ

ขอบเขตควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนเองกับบุคคลเหล่ำน้ัน	 เป็นกำรบริหำรจัดกำรวิถีกำรด�ำเนินชีวิต

ของตนเอง	 นอกจำกนี้ข้อมูลกำรศึกษำในครั้งนี้ยังพบว่ำ	 กำรท่ีมุอัลลัฟมีเพื่อนที่ดีไม่ว่ำเพื่อนคนน้ัน

จะเป็นมสุลมิหรอืไม่กต็ำม	หำกมคีวำมรูแ้ละมคีวำมเข้ำใจในหลกักำรศำสนำอิสลำมทีถู่กต้องด้วยแล้ว	

จะช่วยให้มุอัลลัฟมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตตำมหลักศำสนำอิสลำมได้เป็นอย่ำงดี	 โดยเฉพำะเพื่อน

เพศเดียวกันกับมุอัลลัฟจะสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในข้อข้องใจบำงอย่ำงรวมถึงแนะน�ำบริบทอ่ืน	 ๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับหลักศำสนำอิสลำมให้กับมุอัลลัฟได้
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◆ มนูญ โต๊ะอาจ ◆

	 3.	 กำรปรับตัวใหม่ในสังคมเดิมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมจำกกำรที่มุอัลลัฟมีควำม

คุ้นเคยในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตกับสังคมเดิมของมุอัลลัฟนั้น	 ในระยะแรกของกำรปรับตัว	 พบว่ำ	

มุอัลลัฟหญิงจะปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์กำรแต่งกำยของตนเองให้เห็นชัดมำกกว่ำมุอัลลัฟชำย	 ใน

ส่วนกำรปรับตัวใหม่ที่มุอัลลัฟทุกคนให้ควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตคือ

เรื่องอำหำร	 เน่ืองจำกอำหำรที่มุอัลลัฟจะรับประทำนน้ันต้องเป็นอำหำรที่ฮำลำล	 หมำย	 ถึงอำหำรที่

อัลลอฮฺ	(ซบ.)	อนุมัติให้รับประทำนได้	นอกจำกนั้นมุอัลลัฟทุกคนจะได้รับกำรตั้งชื่อใหม่เป็นชื่อเรียก

ที่เป็นภำษำอำหรับ	 และประกำรส�ำคัญที่สุดคือมุอัลลัฟต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติตของหลักศำสนำ

อิสลำมในชีวิตประจ�ำวันโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเรือ่งของกำรปฏิบัตินมำซ(ละหมำด)	วนัละ	5	เวลำ	ซ่ึงจะ

ละทิ้งไม่ได้	 นอกจำกนั้นแล้วมุอัลลัฟต้องให้ควำมใส่ใจและเรียนรู้เรื่องควำมสะอำดและกำรช�ำระล้ำง

ร่ำงกำยเพื่อกำรปฏิบัติศำสนกิจ	ตลอดจนศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับมำรยำทต่ำง	ๆ	หลักกำรศำสนำอิสลำม

ทีเ่ป็นขนบธรรมเนยีมและประเพณีปฏิบติัในสงัคมมสุลมิ	เช่น	กำรกล่ำวค�ำทักทำยระหว่ำงพีน้่องมสุลมิ

ด้วยกันโดยกำรกล่ำวค�ำทักทำยที่เรียกว่ำกำรให้	 “	สลำม	”	แก่กันว่ำ	 “	อัสสลำมุอะลัยกุม	 วะเรำะ

หมฺะตุลลอฮฺ	วะบะเรำะหกฺำตุฮฺ”	( اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه “ขอควำม	มคีวำมหมำยว่ำ	( َالَسّ
สันติสุข	 ควำมเมตตำของอัลลอฮฺ(ซบ.)	 และสิริมงคลของพระองค์ประสบแด่ท่ำน”	 ส่วนผู้ที่ได้รับ

ค�ำให้เกียรติเช่นนี้หรือมุสลิมท่ีได้ยินค�ำกล่ำวสลำมนี้	 ก็กล่ำวตอบรับว่ำ	 “วะอะลัยกุมุสลำม	

วะเรำะหฺมะตุลลอฮฺ	วะบะเรำะหฺกำตุฮฺ”	( اَلُم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه มีควำมหมำยว่ำ	( َوَعَلْيُكُم الَسّ
“และขอควำมสนัติสขุ	ควำมเมตตำของอัลลอฮฺ(ซบ.)และสริมิงคลของพระองค์ประสบแด่ท่ำนเช่นกัน”	

มอัุลลฟัมคีวำมพยำยำมทีจ่ะกล่ำวค�ำให้และกล่ำวรบัค�ำสลำมดังกล่ำวข้ำงต้น	แต่ด้วยควำมทีเ่ป็นภำษำ

อำหรบัและมสุลมิต้องใช้เวลำในกำรฝึกกล่ำว	มอัุลลฟับำงคนจึงกล่ำวให้และกล่ำวรบัสลำมอย่ำงสัน้	ๆ 	

โดยหำกมอัุลลฟัเป็นผู้กล่ำวทกัทำยก่อนจะกล่ำวว่ำ	“อัสสลำมอุะลยักมุ”	(اَلُم َعَلْيُكْم หรอืหำกเป็น ( َالَسّ
ผู้รับจะกล่ำวรับว่ำ	“วะอะลัยกุมุสลำม”	(اَلُم  ( َوَعَلْيُكُم الَسّ

อภิปรำยผล

	 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีชีวิตตำมหลักศำสนำอิสลำมของมุอัลลัฟในสังคมพหุ

วฒันธรรมเพือ่กำรอยูร่่วมกันอย่ำงมคีวำมสขุในสงัคมนัน้	มอัุลลฟัในฐำนะสมำชิกผู้หนึง่ในสงัคมต้องให้

ควำมร่วมมอืกนัในกำรท�ำกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมทีม่อัุลลฟัอำศัยอยู	่โดยไม่ขดัต่อหลกั

ศำสนำอิสลำม	สมำชิกทุกคนในสังคมประกอบอำชีพที่สุจริต	มีน�้ำใจ	รักใคร่สนิทสนมกัน	มีคุณธรรม	

จรยิธรรมตำมหลกัควำมเช่ือถือ	ควำมศรทัธำในศำสนำทีแ่ต่ละคนนบัถอื	สมำชิกในสงัคมทกุคนจะต้อง

มคีวำมสมัพนัธ์เกีย่วข้องกนัในด้ำนต่ำง	ๆ 	เช่น	กำรพึง่พำอำศัยให้ควำมช่วยเหลอืกัน	มคีวำมสำมคัคีและ

ร่วมมอืกนัพฒันำสงัคมให้เจรญิก้ำวหน้ำ	สงัคมกจ็ะน่ำอยู	่สมำชิกในสงัคมกม็คีวำมสงบสขุ	หลกัปฏิบติั

ที่มุอัลลัฟและทุกคนในสังคมยึดถือร่วมกันเป็นหลักสำกลทั่วไปและปฏิบัติในทุกสังคมที่ส�ำคัญ	ได้แก่
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กำรมคีวำมรบัผิดชอบ	มรีะเบยีบวนิยั	มคีวำมซ่ือสตัย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน	มคีวำมสำมคัคี	มคีวำมเสยีสละ	

รูจ้กักำรวำงตน	รูจ้กักำรประมำณตน	รูจ้กักำรพดูจำสือ่สำรเพือ่สร้ำงสมัพนัธไมตรแีละควำมสมำนฉนัท์	มี

น�ำ้ใจไมตรต่ีอกนั	รูจ้กักำรควบคุมอำรมณ์ตนเอง	สงัคมน้ัน	ๆ 	กจ็ะอยูร่่วมกนัด้วยควำมสขุ	สงบ	และ	สนัติ

	 กำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและวถิชีีวิตของมอัุลลฟั	เกดิจำกกระบวนกำรอบรมสัง่สอนมอัุลลฟั

ให้เรยีนรูร้ะเบยีบของสงัคมมสุลมิเพือ่ให้เหน็คุณค่ำและน�ำระเบยีบกฎเกณฑ์กำรปฏิบติัตำมหลกัค�ำสอน

ของอิสลำมไปเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติ	 เป็นกระบวนกำรกำรขัดเกลำสังคมที่มุอัลลัฟต้อง

ได้รับตลอดชีวิตเพื่อท�ำให้มุอัลลัฟสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ได้เป็นอย่ำงดี	

ซึ่งมุอัลลัฟจะเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว	สิ่งที่มุอัลลัฟเรียนรู้จะค่อย	ๆ 	ซึมซับเข้ำไปในจิตใต้ส�ำนึกว่ำสิ่งนั้นสิ่งนี้

ทีส่งัคมยอมรบั	และหำกเป็นสิง่ท่ีสงัคมไม่ยอมรบักระท�ำในสิง่ทีแ่ปลกแยกออกไป	กำรขดัเกลำทำงสงัคม

เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรม	 ค่ำนิยมสังคม	 ซึ่งมีตัวแทนที่ท�ำหน้ำที่ในกำรขัดเกลำทำงสังคม	

ได้แก่	ครอบครัวใหม่ของมุอัลลัฟ	กลุ่มเพื่อน	กลุ่มอำชีพ	องค์กรกำรศึกษำ	องค์กรทำงศำสนำ	รวมถึง	

สือ่มวลชน	ทีม่อัุลลฟัติดต่อสมัพนัธ์ด้วยจะมอิีทธพิลต่อกำรเรยีนรูข้องมอัุลลฟัในสงัคมพหวุฒันธรรม

และ	มส่ีวนในกำรขดัเกลำทำงสงัคมแก่มอัุลลฟัในด้ำนต่ำง	ๆ 	ทัง้ด้ำนควำมคิด	ควำมเช่ือ	แบบแผนกำร

ประพฤติปฏิบัติ	

	 ส�ำหรับปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวิถีชีวิตของมุอัลลัฟเพื่อกำรอยู่ร่วมกัน

ในสังคมอย่ำงปกติสุข	 ประกอบด้วยหลำยปัจจัยที่เช่ือมโยงกัน	 เช่น	 ผู้ที่ท�ำหน้ำที่ให้มุอัลลัฟ

เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลที่มุอัลลัฟติดต่อสื่อสำรสัมพันธ์ด้วย

ช่วยให้เกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจซ่ึงกนัและกนัได้ถกูต้องตำมหลกัศำสนำอิสลำม

หรือไม่	ซึ่งกำรสื่อสำรที่ดีจ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรที่ดี	ที่เอื้อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เพื่อให้เกิด

กำรเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นกำรเรียนรู้ทำงสังคมอย่ำงต่อเน่ือง	 เพรำะผลจำกกำรเรียนรู้จะน�ำไปสู่

กำรปรับปรุงวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุอัลลัฟที่สอดคล้องตำมสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ	 จ�ำเป็น

ทีม่อัุลลฟัต้องใช้ควำมรู	้และประสบกำรณ์ทีไ่ด้จำกกระบวนกำรกำรเรยีนรูข้องมอัุลลฟัเองไปสูก่ำรพฒันำ

วถิกีำรด�ำเนนิชีวติตำมหลกัศำสนำอิสลำมทีถู่กต้อง	โดยมอัุลลฟัต้องมกีำรแลกเปลีย่นทำงสงัคมเรยีนรู้

ร ่วมกันในสังคมเพื่อเป็นกำรตรวจสอบและทบทวนวิถีกำรด�ำเนินชีวิตในควำมเป็นมุสลิมของ

มอัุลลฟัเอง	กำรเรยีนรูท้ำงสงัคมทีเ่ป็นกำรเรยีนรูข้องผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในสงัคมพหวุฒันธรรม	ซ่ึงเกดิขึน้

เป็นวงรอบอย่ำงต่อเนื่องแสดงถึงกำรทบทวน	กำรตรวจสอบ	และกำรปรับปรุงวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของ

มอัุลลฟัในสงัคมพหวุฒันธรรมให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ	หรอืกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรเกดิ

พลวัตของกำรเรยีนรูใ้นวถีิกำรด�ำเนนิชีวิตทีเ่ปลีย่นแปลงตำมพลวัตกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคม	เกดิเป็น

พลวัตของควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในสังคม	 โดยที่มุอัลลัฟในฐำนะสมำชิกคนหน่ึงของสังคมต้อง

มีควำมอดทนอดกลั้นต่อควำมแตกต่ำง	 ปรับวิธีคิดและท่ำทีให้เป็นกลำง	 สอดคล้องกับสภำพควำม
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เป็นจริงของสังคมแห่งควำมหลำกหลำย	 เคำรพและให้เกียรติต่อควำมแตกต่ำงของเพื่อนสมำชิก

ร่วมสงัคม	ไม่ลบหลูดู่หมิน่ควำมเป็นเอกลกัษณ์หรอือัตลกัษณ์ของกันและกันท่ำมกลำงกำรอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม	 ทั้งนี้สอดคล้องตำมค�ำสอนของหลักกำรศำสนำอิสลำมดังที่ปรำกฏในคัมภีร์

อัล-กุรฺอำนซูเรำะฮฺ	(บท)	ที่	49	ชื่อ	อัลหุจญฺร็อต	อำยะหฺ	(โองกำร)	ที่	13	ควำมว่ำ	….	

ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا اُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّ َها النَّ َيا َأيُّ

َ َعِليٌم َخِبيٌر  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهللَّ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ

	 “โอ้มนุษยชำติทั้งหลำย	แท้จริงเรำได้สร้ำงพวกเจ้ำจำกเพศชำย	และเพศหญิง	และเรำได้ให้

พวกเจ้ำแยกเป็นเผ่ำ	และตระกูลเพื่อจะได้รู้จักกัน	แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้ำ	ณ	ที่อัลลอฮฺ	

นั้น	 คือผู้ที่มีควำมย�ำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้ำ	 แท้จริงอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน”	

(สมำคมนักเรียนเก่ำอำหรับประเทศไทย,	ฮ.ศ.1419	:	1352)	และส�ำหรับศำสนำอิสลำมแล้วจะไม่มี

กำรบังคับให้นับถือ	 ดังท่ีระบุไว้ในส่วนหนึ่งของคัมภีร์อัล-กุรฺอำน	 ซูเรำะฮฺ	 (บท)	 ที่	 2	 ช่ืออัล-

บะเกำะเรำะฮฺ	อำยะหฺ	(โองกำร)	ที่	256	ควำมว่ำ	...	

ْشُد ِمَن ْلَغِىّ َ لُرّ يِن َقد َتَّبَيّ ... آل ِإْكَراَه ِفى لِدّ

	 “ไม่มีกำรบังคับใด	 ๆ	 (ให้นับถือ)ในกำรนับถือศำสนำอิสลำม	 แน่นอนควำมถูกต้องนั้นเป็น

ที่กระจ่ำงแจ้งแล้วจำกควำมผิด”	(สมำคมนักเรียนเก่ำอำหรับประเทศไทย,	ฮ.ศ.1419	:	86)

	 หลักค�ำสอนดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นหลักธรรมในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของผู้นับถือศำสนำอิสลำม	

ซึ่งถือว่ำควำมหลำกหลำยของประชำกรเป็นหนทำงไปสู่กำรเสริมสร้ำงกำรปฏิสัมพันธ์กัน	กำรเอื้อเฟื้อ

เกื้อกูลกัน	 ควำมร่วมมือกัน	 ดังนั้นควำมแตกต่ำงทำงด้ำนควำมเชื่อและควำมศรัทธำย่อมไม่ใช่ปัญหำ

หรืออุปสรรคที่จะท�ำให้มุอัลลัฟมีวิถีกำรด�ำเนินชีวิตบนควำมหลำกหลำยในสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได	้

หำกแต่สิง่ทีม่อัุลลฟัต้องตระหนกัก็คือ	จะมวีธิกีำรสือ่สำรอย่ำงไร	ให้บุคคลอ่ืนเข้ำใจในควำมเป็นมสุลมิ

ใหม่ของตนเอง	 มุอัลลัฟต้องเปิดใจกว้ำงยอมรับควำมเปลี่ยนแปลง	 ควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้น	 เรียนรู้

ควำมแตกต่ำงพร้อมรับสิ่งใหม่	ศึกษำวิถีชีวิตโดยปรำศจำกอคติ	ปรับวิธีคิดให้สอดคล้องกับสภำพของ

สังคม	เคำรพและให้เกียรติต่อควำมแตกต่ำงของเพื่อนร่วมสังคม	ในควำมเป็นเอกลักษณ์	ควำมเป็น

อัตลักษณ์ของกันและกัน	 โดยมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำทุกควำมแตกต่ำงที่เกิดขึ้นกับตัวมุอัลลัฟเองนั้น

สำมำรถอยูร่่วมกบัผู้อ่ืนได้อย่ำงเข้ำใจกนักจ็ะส่งผลดีต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและวถิชีีวิตตำมหลกั

ศำสนำอิสลำมและควำมเป็นมุสลิมของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรม	
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บทสรุป

	 ข้อมลูทีไ่ด้จำกมอัุลลฟัในกำรศึกษำครัง้น้ีเป็นพฤติกรรมกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและวิถีชีวิต

ของมอัุลลฟัตำมหลกัศำสนำอิสลำม	ซ่ึงมอัุลลฟัต้องให้ควำมตระหนกัและเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิควำมเข้ำใจ

อย่ำงแท้จริงจนสำมำรถน�ำไปปฏิบัติในวิถีกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันในสังคมได้	 และเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่

มอัุลลฟัทกุคนต้องได้รบักำรช้ีน�ำทีถ่กูต้องตำมหลกัศำสนำอิสลำมโดยอำศัยกำรช้ีแนะทีถู่กต้องจำกผู้รู้

ในครอบครวั	ในชุมชน	และในสงัคมมสุลมิของมอัุลลฟัเอง	ทัง้นีก้ำรรกัษำควำมสมัพนัธ์ต่อกำรอยูร่่วมกนั

อย่ำงปกติสุขของมุอัลลัฟในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกำรปรับทัศนะ	 แนวคิดของตนเองที่มีอยู่เดิม	

ด้วยกำรศึกษำเรยีนรูห้ลกัศำสนำอิสลำมเป็นสิง่จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีม่อัุลลฟัต้องให้ควำมส�ำคัญ	สิง่ทีท่กุคน

ในสังคมไม่ว่ำจะนับถือศำสนำใดก็ตำมปรำรถนำที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมของตนเองก็คือควำมสงบสุข	

แต่กำรที่คนหลำยกลุ่มมีควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด	 ควำมเช่ือถือมำอยู่ร่วมกันในบริบทของสังคม

พหุวัฒนธรรม	 กำรประพฤติและปฏิบัติด้วยควำมเคร่งครัดในศำสนำย่อมมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นบ้ำง	

แต่ในควำมขดัแย้งนัน้ก่อให้เกดิกำรสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่	ๆ 	ได้	วธิกีำรแก้ไขปัญหำในแต่ละสงัคมแตกต่ำง

กันไป	 และเมื่อทุกคนในสังคมน�ำหลักศำสนำที่ตนเองนับถือมำเป็นวิถีกำรด�ำเนินชีวิต	 ไม่เบียดเบียน

ดูหมิ่นดูแคลนกัน	 ให้เกียรติซ่ึงกันและกันก็จะเกิดควำมสันติสุขขึ้นท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง

ในสังคม	ควำมแตกต่ำง	ควำมหลำกหลำยของสังคมพหุวัฒนธรรม
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