พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้กับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4 ประการ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
พื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนหลากหลายชาติพันธุ์
อาศัยอยู่ โดยมีวัฒนธรรมในลักษณะที่เป็นบู รณาการแห่งความผสมผสานของนานาวัฒนธรรม
และเป็นแกนกลางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมาเป็นเวลาช้านาน มีพัฒนาการเป็นบ้านเป็นเมือง
และเป็นรัฐสืบเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมั ย จึงมีความสาคัญมาจนปัจจุบัน โดยเฉพาะเมือง
ปัตตานี อันประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอาเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย
จังหวัดสงขลาในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาล จากการค้นพบ
หลักฐานทางด้านโบราณคดีได้สะท้อนให้เห็นพัฒนาการในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในบริเวณลุ่ม
แม่น้าปัตตานีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองปัตตานีที่
ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้า มีอ่าวปัตตานีซึ่งเป็นอ่าวที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้า มีลาน้า
ปัตตานีที่ไหลมาจากต้นน้าในเทือกเขาสันกาลาคีรี การงอกของสันดอนและแนวสันทราย ทาให้
อ่าวปัตตานีมีที่กาบังลมเหมาะกับการเป็นท่ าจอดเรือสินค้าที่มาจากโพ้นทะเล โดยเหตุนี้จึงเกิด
พัฒนาการของเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางของรัฐสมัยโบราณขึ้นมา มีผู้คนหลายกลุ่ม หลายเหล่า
หลายชาติ พัน ธุ์ ทั้งภายในและภายนอกเข้า มาตั้งถิ่น ฐานกัน เป็น จานวนมาก การที่ตั้งอยู่บ น
เส้นทางข้ามคาบสมุทร ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าทางเรือระหว่างอินเดีย อาหรับ และเปอร์เซียทาง
ฝั่งตะวันตก กับจีนซึ่งอยู่ทางตะวันออก เหมาะสาหรับการเป็นเมืองท่า ค้าขาย และแสวงหา
สินค้ามีค่า ปัตตานีอุดมด้วยของปุา เครื่องเทศ เครื่องหอม และมีความหลากหลายทางด้าน
ชีวภาพ ดังนั้นจึงเป็นเมืองที่เปิดรับชนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมค่อนข้างเสรี ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรมเข้ากับคนพื้นเมือง ส่งผลต่อวัฒนธรรมชุมชนให้กลายเป็นชุมชนต่าง
พึ่งพา ชุมชนที่มีระบบอุปถัมภ์ และความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ยังคงสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน
พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองนั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานของ
มนุ ษ ย์ ม าก่ อ นที่ อิ ท ธิ พ ลระบบความเชื่ อ ทางศาสนาจะเข้ า มา โดยมี วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม หรื อ
วัฒนธรรมพื้นเมือง ที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นความเชื่อในเรื่อง
ผีหรือวิญญาณ (Animism) เกี่ยวกับธรรมชาติและวิญญาณบรรพบุรุษ (Ancestor’s Spirit)
ต่อมาเมื่อได้รับอิทธิพลอินเดีย ระบบความเชื่อทางพุทธศาสนาจะปรับตัว หรือไม่ก็เข้าไปรวมกับ
ความเชื่อของลัทธิ พราหมณ์ อันเป็น ที่ยอมรั บของชนชั้น น าที่อยู่ในราชสานักโดยรอบ (สุเ ทพ
สุนทรเภสัช. 2548 : 102) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถแสดงได้ประจักษ์ชัดว่า เมือง
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ปัตตานีในอดีตเป็นดินแดนที่เคยเป็นเมืองท่าที่มีความรุ่งเรือง เป็นดินแดนที่มีการผสมผสานและ
ความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมโดยมีพื้นฐานมาจากศาสนาพราหมณ์ พุทธ และอิสลามตามลาดับ
มนุษย์เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในที่แต่ละแห่งมนุษย์ก็ย่อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม
กัน
และอยู่ร่วมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติจึงมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เรียกว่าเป็นความ
หลากหลายทางชีวภาพ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน เพราะว่าชีวิต
ต้องเกิดขึ้นในที่ต่างๆ ศาสนาก็เป็นอีกฐานะหนึ่ง เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เกิดขึ้นมาเมื่อมนุษย์เกิด
ความกลัวธรรมชาติจากเดิมเชื่อในภูตผีปีศาจ กลายมาเป็นความกลัวในศาสนา กลัวและละอาย
ต่ อการกระทาบาป ดั งนั้น ศาสนาจึ งเป็น วั ฒนธรรมร่ วมของมนุ ษย์เ ช่น กัน ศาสนาพุ ทธเป็ น
วัฒนธรรมของคนไทยส่วนหนึ่ง ศาสนาอิสลามก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยอีกส่วนหนึ่ ง ประเทศ
ไทยเป็นที่อยู่ของคนที่มีความหลากหลาย ทางเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา มีทั้งไทย จีน ญวน
ลาว เขมร มอญ มาลายู ศาสนาก็มีทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ศาสนาจาเป็นต้องมี
หลายศาสนา จะมีศาสนาเดียวไม่ได้ เพราะว่าศาสนาเกิดขึ้นในวัฒนธรรมต่างๆกัน ที่ใดที่มีการ
เข้าถึงความหลากหลายทางธรรมชาติ เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่อมจะมีสันติสุข

ภาพที่ 1 ระบบสังคม

ภาพที่ 2 โครงสร้างของชุมชน

เมืองปัตตานีเคยมีความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยอิทธิพลของ
การคมนาคมและการค้าทางทะเล ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งภายในและภายนอกเข้ามา
ค้าขายและการตั้งถิ่นฐาน เกิดเป็นบ้านเมืองขึ้นอย่างไม่ขาดระยะ โดยได้รับอิทธิพลจากศูนย์กลาง
ที่สาคัญสองแห่ง คือ อินเดีย ทางตะวันตกและจีนทางตะวันออก เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยน
และดูดซึมของทั้งสองอารยธรรม เห็นได้จากจดหมายเหตุ การบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคน
จีน เข้า มาในบริ เ วณนี้ นอกจากนี้ยังได้รั บอิทธิ พลจากอาหรับและเปอร์ เ ซียผ่า นพ่อค้า ที่เ ดิน
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ทางเข้ามาค้าขาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนในวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ส่งผลให้วิถีคิดและวิถี
ปฏิ บั ติ ข องกลุ่ ม ชนเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จที่ จ ะคงความเป็ น ตั ว เองค่ อ นข้ า งสู ง อิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรมมลายูดั้งเดิม (Proto-Malay) ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่การ
นับถือลัทธิภูตผีปีศาจ ศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และ
หินยาน จนมาถึงศาสนาอิสลามนั้น มีความสาคัญและยังคงปรากฏร่องรอยในวิถีชีวิตและสังคม
ของชุมชน เป็นสิ่งที่เกื้อกูลหล่อหลอมให้ชาวภาคใต้ตอนล่าง สั่งสม ปรับปรน วิถีการดาเนิน
ชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตน
ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ตามตานานพื้นเมืองได้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ปกครองของ
เมืองปั ตตานีได้ยอมรับนับถือศาสนาอิสลาม ตานานได้บันทึกว่า “ผู้ปกครองได้เลิกนับถื อรู ป
เคารพและการบริ โ ภคเนื้ อ สุ ก ร แต่ น อกจากนั้น แล้ ว ก็ มิ ไ ด้ เ ลิ ก นิ สั ย ของผู้ ที่ มิ ไ ด้ นั บ ถื อ ศาสนา
(อิสลาม)อื่นๆ” (Teeuw and Wyatt. 1970 : 75) อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงในตอนปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ได้ปรากฏหลักฐานที่บ่งชัดว่าคนจานวนมากในเมืองและชนบท ได้หันมายอมรับนับ
ถือศาสนาอิสลาม ปฏิเสธที่จะมีชีวิต แบบดั้งเดิม เลิกบริโภคเนื้อสุกร ยอมรับเครื่องแต่งกายและ
แบบการคารวะ ตลอดจนพิธี กรรมของศาสนาอิสลามที่สาคัญ ที่ถือได้ว่าตนเป็น ส่วนหนึ่งของ
ประชาคมมุสลิม (Ummah) (สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548 : 104) พื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่าง
ของประเทศไทยเคยมีความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยอิทธิพลของการ
คมนาคมและการค้าทางทะเล ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งภายในและภายนอกเข้ามา
ค้าขายและการตั้งถิ่นฐาน เกิดเป็นบ้านเมืองขึ้นอย่างไม่ขาดระยะ โดยได้รับอิทธิพลจากศูนย์กลาง
ที่สาคัญสองแห่ง คือ อินเดีย ทางตะวันตกและจีนทางตะวันออก เป็นแหล่งที่มีการแลกเปลี่ยน
และดูดซึมของทั้งสองอารยธรรม เห็นได้จากจดหมายเหตุ การบันทึกเรื่องราวการเดินทางของคน
จีนเข้ามาในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากอาหรับและเปอร์เซียผ่านพ่อค้าที่เดินทางเข้า
มาค้ า ขาย อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมมลายู ดั้ ง เดิ ม (Proto-Malay) ที่ สั่ ง สมมาตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ สิ่งเหล่านี้สะท้อนในวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ ส่งผลให้วิถีคิด และวิถีปฏิบัติ
ของกลุ่มชนเกิดความภาคภูมิใจที่จะคงความเป็นตัวเองค่อนข้างสูง
ภาพรวมของวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างจึงมีทั้งที่เป็นเอกลักษณ์และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน มีการผสมผสานเอาวัฒนธรรมบางส่วนของวัฒนธรรมอื่นมาไว้ด้วย ทั้ง
วัฒนธรรมชาวไทยพุทธ ชาวมลายู มุสลิม ชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งวัฒนธรรมใหม่ของชาว
ตะวันตก การปรับรับวัฒธรรมซึ่งกันและกันนี้มีรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับกระบวนการปรับตัวที่
เกิด ขึ้น ในอดีต และส่งผลต่อมนุษย์รุ่น หลังให้มีบุคลิกภาพ คุณภาพ และศักยภาพ ปรากฏ
ออกมาเป็นระบบความเชื่อ ความศรัทธา ค่านิยม โลกทัศน์ ขนบธรรมเนียมประเพณี พฤติกรรม
รวมทั้งประดิษฐกรรมทั้งปวง อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความเข้าใจในพหุ
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วัฒ นธรรม และยอมรั บ ความหลากหลายทางวั ฒนธรรม จะสามารถทาให้ กลุ่ ม เชื้ อ ชาติ แ ละ
วัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันภายในกรอบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเดียวกันได้ โดยที่
แต่ละกลุ่มต่างก็ยอมรับถึงเอกลักษณ์และความแตกต่างของกันและกัน
พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
มนุษย์ทุกชาติพันธุ์ ทุกศาสนา ความเชื่อ ย่อมมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกันทุกคน
เช่น ความต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค จึงทาให้เกิดวัฒนธรรม
ทางด้านโภชนาการ วัฒนธรรมทางด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรม
สาธารณสุข ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์และความอยู่รอดของมนุษย์ ความต้องการสิ่งจาเป็นเหล่านี้เป็น
เงื่อนไขสากลที่ผลักดันให้มนุษย์ต้องสร้างและสานสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาส
ให้มีปฏิสัมพันธ์กันภายในสังคมอีกด้วย ขณะเดียวกั นมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ ทุกศาสนาต่างมีระบบ
ความเชื่อของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม นิเวศทางธรรมชาติของสังคม
หรือชุมชนนั้นๆ วัฒนธรรมนั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของความหลากหลาย เสน่ห์และความงดงาม
ของวัฒนธรรมจะอยู่ที่ความหลากหลาย ถ้าวัฒนธรรมเป็นเหมือนกันหมดก็จะไม่มีอะไรเพื่อจะ
แลกเปลี่ยนกันหรือศึกษาอะไรต่างๆ จากวัฒนธรรม แต่ที่วัฒนธรรมมีพลังจนก่อให้เกิดความคิด
และสามารถทาให้มนุษย์พัฒนามาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ในความ
หลากหลายเหล่านี้ก่อให้เกิดพลัง เพราะว่ามนุษย์เราสามารถใช้ความรู้ สึกนึกคิดที่หลากหลาย
เหล่านี้ในการผสมผสาน แล้วก็ดิ้นรนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ผ่านมา ความหลากหลาย
ในธรรมชาติเกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์ และเมื่อมนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันย่อมส่งผลต่อ
การมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของมนุษย์ ในที่แต่ละแห่งมนุษย์ย่อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน และอยู่
ร่วมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ จึงมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน เรียกว่าเป็นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน
ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นพหุสังคมมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อ เคารพและ
ยอมรับในความแตกต่างและความหลากหลาย การมีความไว้ใจและมีความปรารถนาดีต่อกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรม จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อให้
ประชาชนทุกชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
พหุวัฒนธรรม มีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันและซ้อนทับกั นอยู่ 2 คาคือ Cultural
Pluralism และ Multiculturalism ความคิดที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองคานี้ใ นความหมายอย่าง
กว้างๆ ก็คงจะหมายถึง การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ว่า
ดารงอยู่ร่วมกันได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั่นเอง ในสังคมปัจจุบันเมื่อเกิดรัฐประเทศและพบว่า
มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มตั้งถิ่ นฐานอยู่ภายในอาณาเขตของรัฐประเทศ ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
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กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นสั ง คมสมั ย ใหม่ มี ลั ก ษณะยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น ย่ อ มหมายความว่ า เป็ น พหุ
วัฒนธรรม (Cultural Pluralism) คือรัฐประเทศที่มีหลายวัฒนธรรม ประเทศที่เกิ ดขึ้นมาใหม่
มักจะเป็นรัฐพหุวัฒนธรรม เพราะประเทศเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังการอพยพเคลื่อนย้ ายของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การยอมรับพหุวัฒนธรรม หมายความว่ากฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้ในการบริหาร
หรื อ การจั ด การมี ลั ก ษณะไม่ เ คร่ ง ครั ด เปิ ด โอกาสให้ มี ท างเลื อ กในการปฏิ บั ติ ก ารโดยไม่ มี
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบงา (dominant culture) และวัฒนธรรมอื่น ถูกครอบงา
(subordinate culture) (อมรา พงศาพิชญ์, 2545: 19)
ความสัมพันธ์ของชุมชนพุทธและมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกัน
มาเป็นระยะเวลายาวนาน บางพื้นที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานับร้อยปี มีการไปมาหาสู่กันเสมอ
เหมือนเป็นญาติมิตร หลายพื้นที่มีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติร่ว มสายโลหิตเดียวกัน และมี
ประเพณีที่แสดงถึงความเป็นญาติสืบต่อกันมา ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิมมีความเป็น
เพื่อนกัน เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นเพื่อนร่วมชั้น มีการไว้วางใจซึ่งกันและกัน
คาว่าประเพณีในภาษามลายูเรียกว่า “อาดัต” ซึ่งเป็นคาที่ยืมมาจากภาษาอาหรับมี
ความหมายว่า “ปกติ” คาว่าปกติในที่นี้สามารถให้ความหมายว่าเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติสืบทอด
กันมาเป็นเวลานานจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยทั่วไปจนเรียกว่าจารีตประเพณี ดังนั้น
จารีตประเพณีจึงเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมให้การยอมรับ วัฒนธรรมประเพณีแสดงให้เห็นภาพของ
หลักคาสอนและการปฏิบัติที่สมาชิกของสังคมสามารถสังเกตเห็นได้จากมนุษย์และโลกที่มนุษย์
อาศัยอยู่ (Addullah Siddik. 1975 อ้างอิงจาก มูฮัมหมัดซัมบรี อับดุลมาลิก. 2543 :127)
เป็นที่ชัดเจนว่าความหมายของวัฒนธรรมประเพณีของสังคมมลายูออกมาในรูปของ สิ่งที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา กฎเกณฑ์พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในสังคมมลายูนั้นเองที่ได้รับการยอมรับของ
สังคมซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ไม่ใช่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ได้รับมาจากการบอกเล่าปากต่อปากจน
เป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไปของสังคมจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนรุ่นหลัง
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในสังคมชายแดนใต้
ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวโดย
จังหวัดปัตตานีจะให้ความสาคัญกับงานนี้เป็นพิเศษ งานสมโภชนี้จะมีความยิ่งใหญ่มโหฬารมี
ประชาชนจากต่างจังหวัดของไทย และจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางหลั่งไหลมาชมงานนมัสการ
เจ้าแม่กันอย่างเนืองแน่น ปกติจะมีการจัดงานประมาณ 7 วัน 7 คืน นับตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่า เดือน
3 บรรดาร้านค้ามาเปิดขายของคล้ายๆ กับงานประจาปีทั่วๆ ไปมหรสพ 2 อย่างที่จะขาดเสียมิได้
คือ งิ้ว และมโนห์รา งิ้วและมโนราห์จะจัดให้แสดงบนโรงถาวรหน้าศาลเจ้า เพราะถือว่าเจ้าแม่
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ชอบดูศิลปะการแสดงทั้ง 2 อย่างนี้มาก นอกจากนี้ยังมีการเชิดสิงโต หนังกลางแปลงจอยักษ์ และ
อื่นๆ อีกมากมาย คืนวันขึ้น 14 ค่า บริเวณงานจะยิ่งคึกคักเป็นพิเศษ เพราะผู้คนจะหลั่งไหลมา
อย่างเต็มที่ ทางมูลนิธิเทพปูชนียสถานจะจัดการแสดงต่างๆ ที่เร้าใจผู้คนมากยิ่งขึ้น เช่น จัดแห่
มังกร นครสวรรค์ และจุดพลุตระการตา ภายในศาลเจ้าผู้คนจะเบียดเสียดยัดเยียดเข้าสักการะเจ้า
แม่เด็กๆ วัยรุ่น ผู้ใหญ่ วัยฉกรรจ์ ตระเตรียมจองคานหามกันคึ กคัก เพื่อร่วมพิธีอันสาคัญยิ่งของ
งานที่จะเริ่มต้นเช้าตรู่ไปจนถึงเที่ยงวันรุ่ง ขึ้น นั่นคือ การแห่พระรอบเมือง และการหามและลุยไฟ
ตอนเช้าตรู่ของวันขึ้น 15 ค่า ท่ามกลางเสียงกลอง และเสียงประทัดประดังจนแสบแก้วหู ขบวน
คานหามเริ่มทยอยออกจากศาลเจ้า โดยธรรมเนียมปฏิบั ติ พระหมอจะเป็นคานหามนา ตามด้วย
คานหามเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นอันดับ 2 แล้วจึงต่อด้วยคานหามพระองค์อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
นอกจากนี้ ก็จ ะมีป ระเพณี ที่เ กี่ย วข้ องกั บศาสนาของชุม ชนชาวพุท ธ ประกอบด้ว ย
ประเพณีลากพระ หรือชักพระ ประเพณีชิงเปรตฯ ตักบาตรข้าวสารในวันสาคัญทางศาสนาและ
วันสาคัญของชาติ โดยปัจจุ บันกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะจัดตามวัดแต่ละแห่งซึ่งถือว่าเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน
ประเพณีลากพระ หรือชักพระ
ประเพณีลากพระหรือชักพระตรงกับวันแรม 1 ค่า เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษา
เหตุผลในการจัดงานนี้ คือ เมื่อครั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธ
มารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หรือดุสิตเทพพิภพนั้น พระองค์ได้เสด็จกลับมายังมนุษยโลกทาง
บันไดแก้วถึงที่ประตูเมืองสังกัสสะใน ตอนเช้าตรู่วันแรม 1 ค่า เดือน 11 ตรงกับวันออกพรรษา
พุทธบริษัทต่างยินดีจึงอัญเชิญพระพุทธองค์ขึ้นประทับบนบุษบกที่ได้จัดเตรียมไว้ แล้วแห่แหน
กลับไปยังที่ประทับ มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนานภายหลังจากวันว่างที่เป็นประเพณีวันสรง
น้าพระ และทาบุญกระดูกปูุย่าตายาย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 5 สาหรับการเตรียมการทาง
วัดจะจัดเตรียมเรือพระ ซึ่งมีทั้งลากในน้า ถ้ามีลาน้า ถ้าไม่มีน้าก็ลากเรือบก มีแท่นประดิษฐาน
พระพุทธรูปบนเรือพระ มีหลังคาทาเป็นบุษบกหรือชาวบ้า นเรียก พนม ตกแต่งสวยงาม ส่วน
ชาวบ้านเตรียมอาหารที่สาคัญ คือ ข้าวต้มห่อด้วยใบกะพ้อ เมื่อถึงวันงานจะเริ่มต้นที่วัดชาวบ้าน
นา ข้าวต้มมัดมาบรรทุกในเรือพระ เมื่อพระฉันเสร็จสรรพแล้วก็ช่วยกันลากเรือพระออกจากวัด
ไปสู่ที่หมาย ประมาณว่าให้ไปถึงที่หมายก่อนเวลาพระฉันเพล พอตกบ่ายลากเรือพระกลับวัด ขา
กลับนี้ก็จะเป็นช่วงสนุกสนานที่ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยมาเล่นสนุกกัน ตลอดเวลาของการชักพระ
จะมีการตีกลอง ฆ้อง ประโคมตลอดเวลา ส่วนรูปแบบการจัดก็แตกต่างกันไป เช่น บางวัดมีงาน
มหรสพแสดงที่วัด บางแห่งนาเรือพระไปค้างคืนมีการแสดงเป็นงานเทศกาล บางแห่งลากพระไป
กลับก็จบกัน เป็นต้น
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ภาพที่ 3 ประเพณีชักพระที่ จ.ปัตตานี
ประเพณีวันชิงเปรต หรืองานเดือนสิบ หรืองานสารทไทย
เป็นงานประเพณีของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานี ที่ทากั นในเดือน 10 ของจันทรคติ
ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง แต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง จะมีงาน 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งจะเรียกวันแตกต่าง
กันไป เช่น ถ้าจัดครั้งแรกเรียกวันรับเปรตวันส่งเปรต เป็นประเพณีทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว ที่เรียกว่า “บุพเปตพลี”ประเพณีทาบุญเดือนสิบเกิดจากความเชื่อว่า
บรรพบุรุษของตนที่ล่วงลับไปแล้วบางพวกก็ไปสู่ที่ชอบ บางพวกไปสู่ที่ชั่วได้รับทุกข์ทรมานต่างๆ
นานา และได้รับความอดอยากอย่างแสนสาหัส ผู้มีบาปกรรมต้องไปทนทุกข์ทรมานเป็นเปรตอยู่
ในอบายภูมิ พญายมบาลผู้ทาหน้าที่ลงทัณฑ์ในยมโลกจะได้ปลดปล่อยเปรตเหล่านี้ให้มาเยือนโลก
เยี่ยมลูกหลาน พร้อมทั้งรับส่วนกุศลที่ลูกหลานอุทิศให้ โดยกาหนดทาปีละ 2 ครั้ง คือวันแรม 1
ค่า เดือนสิบ เป็นวันรับตายายหรือรับเปรต ครั้งที่ 2 ในวันแรม 15 ค่า เดือนสิบ เป็นวันส่งตายาย
หรือส่งเปรต ก่อนวันทาบุญชาวบ้ านจะเตรียมอาหารและขนม เดือนสิบ ซึ่งเป็นขนมที่ทาขึ้นใน
การทาบุญเดือนสิบโดยเฉพาะ สาหรับชาวปัตตานีอาจจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นบ้าง แต่ที่สาคัญ
ซึ่งขาดไม่ได้ คือ ขนมเจาะหู กับข้าวต้มห่อด้วยใบกะพ้อเป็นหลัก นอกนั้นจะใช้ขนมอื่นก็ได้ เช่น
ขนมลา ขนมเทียน เมื่อถึงวันงานชาวบ้านก็จะเตรียมสารับกับข้าว ขนม ข้าวต้ม ผลไม้ ไปถวาย
พระ แต่ ที่ เ ป็ น พิ เ ศษ คื อ ข้ า วของส าหรั บ เปรต นิ ย มน าอาหารมาห่ อ ด้ ว ยใบกะพ้ อ เป็ น รู ป
สามเหลี่ยมเหมือนกับห่อข้าวต้ม บางห่ออาจมีเหรียญหรือธนบัตร เสร็จแล้วร้อยเป็นพวง การมา
ทาบุญที่วัด นอกจากการเลี้ยงพระซึ่งเป็นภารกิจปกติแล้ว ทุกคนจะน าอาหารมารั บประทาน
ร่วมกัน และเป็นพิเศษคือนาขนม ข้าวต้ม มาแจกผู้สูงอายุที่นับถือ การตั้งอาหารให้เปรต นิยมตั้ง
บนร้านเปรตที่ทาไว้สูง มีเสาเดียวผู้นาอาหารไปวางปีนขึ้นทางบันได เมื่อจะชิงเปรตก็เอาบันไดที่
พาดออก ผู้ที่จะปีนร้านเปรตก็จะแต่งตัวเป็นเปรต ซึ่งต้องใช้ความพยายามมาก เพราะเสาตัวเดียว
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ทาด้วยน้ามันหรือของเหลวที่ลื่นเป็นที่สนุกสนาน บางแห่งนอกจากจะตั้งร้านเปรตในวัดแล้วยังทา
นอกวัดด้วยเพื่อให้เปรตบางจาพวกที่บาปหนาที่ไม่สามารถเข้าวัดได้มีโอกาสได้รับส่วนบุญอันนี้
ประเพณีแ ห่ลาซัง หรือที่ชาวไทยมุสลิมเรียกว่า "บูยอบือแน” ประเพณี นี้เดิมเป็น
ประเพณีที่ชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิมถือปฏิบัติ แต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นพิธีที่ชาวไทยพุทธ
ปฏิบัติเท่านั้น เพราะการประกอบพิธี กรรมดังกล่าวมีผู้วิเคราะห์ว่า ขัดกับหลักการของศาสนา
อิสลามในปัจจุบัน
พิธีลาซัง (ปูยอมือแน) เป็นพิธีฉลองนาหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว “ลาซัง” เป็น
ภาษาท้องถิ่นภาคใต้ คือ ลาต้นข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว พิธีนี้มักจะทาในเดือน 5 หรือ เดือน 6 หลัง
การเก็บเกี่ยวข้าวแล้วทุกๆ ปี ชาวนาแถบอาเภอปะนะเระ อาเภอมายอ และอาเภอโคกโพธิ์ ถือ
ปฏิบัติแต่โบราณกาล เมื่อเสร็จการเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยผู้อาวุโสแก่ประจาหมู่บ้านจะกาหนดวัน
และ สถานที่ทาพิธีซึ่งมักจะถือย่านกลางหมู่บ้าน ณ กลางทุ่งนาแห่งใดแห่งหนึ่ง และแจ้งกาหนด
วันทาการและสถานที่ให้ทราบทั่วกัน เมื่อถึงกาหนดวันทาการทุกๆ คน จะเก็บซังข้าวในนาของตน
ทุกแปลง นาไปรวมกันมัดเข้าเป็นรูปคนสมมติเป็นชายคนหนึ่ง หญิงคนหนึ่งชายชื่อชมพุก หญิง
ชื่อสุนทรี ซึ่งมีมตินับถือว่าเป็นผีเสื้อผู้ดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทความอุดมสมบูรณ์ ของข้ าวกล้า
พืชผล และกาจัดศัตรูพืชทั้งมวล (ผีเสื้อเพื้ยนมาจาก “ผีเชื้อ“-เชื้อสายหมายถึงบรรพบุรุษ ปูุ ย่า
ตา ทวด คนไทยในแคว้นลาวเหนือเรียก “แถน” หมายถึงเทวดา) จัดอาหารคาวหวานมี ข้าว
เหนียว ข้าวเจ้า ข้าวต้ม (ข้าวต้มลูกโยนห่อด้วยใบกะพ้อ) ขนมโดยมากคือขนมต้มข้าว ไก่ต้มและ
ไข่ต้ม ก่อนทาพิธีบวงสรวง จัดแบ่งอาหารที่นาออกมาเป็น 2 ส่วน นาไปถวายวัดที่ใกล้เคียงส่วน
หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเอาไว้บวงสรวง เสร็จแล้วใช้เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
ประเพณีแห่นก
เป็นประเพณีพื้นเมืองของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งได้
กระทาสืบเนื่องกัน มาเป็นเวลานาน จัดขึ้นเป็น ครั้งคราวตามโอกาสเพื่อความสนุกรื่นเริ ง เป็น
ประเพณีที่แสดงออกเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในศิลปะ และอาจจัดขึ้นในโอกาสเพื่อเป็น
การแสดงคารวะ แสดงความจงรักภักดีแก่ผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือ หรือในโอกาสต้อนรับแขก
เมือง บางทีอาจจะจัดขึ้นเพื่อความรื่นเริงในพิธีการเข้าสุหนั ด หรือที่เรียกว่า “มาโซะยาวี” หรือ
จัดขึ้นเพื่อการประกวดเป็นครั้งคราว จากตานานบอกเล่ากล่าวถึงความเป็นมาของประเพณีแห่
นกว่ า เริ่ ม ที่ย าวอ (ชวา) กล่ า วคื อ มี เ จ้ า ผู้ ค รองนครแห่ ง ยาวอพระองค์ ห นึ่ ง มี พ ระโอรสและ
พระธิดาหลายพระองค์ พระธิดาองค์สุดท้องทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบิดาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับ
การเอาอกเอาใจทั้งจากพระบิดาและข้าราชบริพาร ต่างพยายามแสวงหาสิ่งของและการละเล่นมา
บาเรอ ในจานวนสิ่งเหล่านี้มีการจัดทานกและจัดตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วมีขบวนแห่แหนไป
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รอบๆ ลานพระที่นั่ง เป็นที่พอพระทัยของพระธิดาเป็นอย่างยิ่ง จึงโปรดฯ ให้มีการจัดแห่นกถวาย
ทุก 7 วัน อีกตานานหนึ่งว่า ชาวประมงได้นาเหตุมหัศจรรย์ที่ได้พบเห็นมาจากท้องทะเลขณะที่
ตระเวนจับปลามา เล่าว่า พวกเขาได้เห็นพญานกตัวหนึ่งสวยงามอย่างมหัศจรรย์ ผุดขึ้นมาจาก
ท้องทะเลแล้วบินทะยานขึ้น สู่อ ากาศแล้วหายลับไปสู่ท้องฟูา พระยาเมืองจึงซักถามถึงรู ปร่า ง
ลักษณะของนกประหลาดตัวนั้น ต่างคนต่างก็รายงานแตกต่างกันตามสายตาของแต่ละคน พระยา
เมืองตื่นเต้นและยินดีมาก ลูกชายคนสุดท้องก็รบเร้าจะใคร่ได้ชม พระยาเมืองจึงปุาวประกาศรับ
สมัครช่างผู้มีฝีมือหลายคนให้ประดิษฐ์รูปนกตามคาบอกเล่าของชาวประมงซึ่งได้เห็นรูปที่แตกต่าง
กันนั้น ช่างทั้งหลายประดิษฐ์รูปนกขึ้นรวม 4 ลักษณะ คือ 1. นกกาเฆาะซูรอ 2. นกกรุดาหรือนก
ครุฑ 3. นกบือเฆาะมาศหรือนกยูงทอง 4. นกบุหรงซีงอหรือนกสิงห์
ในการประดิ ษ ฐ์
นกนิยมใช้ไม้เนื้อเหนียว เช่น ไม้ตะเคียน ไม้กายูร นามาแกะเป็นหัวนก เนื้ อไม้เหล่านี้ไม่แข็งไม่
เปราะจนเกินไป สะดวกในการแกะของช่าง ทั้งยังทนทานใช้การได้นานปี สาหรับตัวนกจะใช้ไม้ไผ่
ผูกเป็นโครง ติดคานหาม แล้วนากระดาษมาติดรองพื้น ต่อจากนั้นก็ตัดกระดาษสีเป็นขน ประดับ
ส่วนต่างๆ สีที่นิยมได้แก่ สีเขียว สีทอง (เกรียบ) สีนอกนั้นจะนามาใช้ ประดับตกแต่งเพื่อให้สีตัด
กันแลดูเด่นขึ้น ปัจจุบันประเพณีการแห่นกนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีแขกผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียน หรือทาง
ภาครัฐฯ จัดให้มีขึ้นมีการประกวด เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชน

ภาพที่ 4 ประเพณีแห่นก
พิธีกรรมการเข้าสุหนัต หรือ มาโซะยาวี
เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งของอิสลามที่มุสลิมทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คาว่า มาโซะ
ยาวี เป็นภาษามลายูถิ่น หมายถึง การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ มาโซะยาวี ในอดีตนิยมทา
เมื่อเด็ กอายุไ ด้ 20 ปี แต่ปัจจุ บันนิยมทาเมื่อเด็กอายุระหว่า ง 6-15 ปี บางประเทศ เช่น
ซาอุดิอาระเบีย นิยมทามาโซะยาวีหลังคลอดไม่กี่วัน วัตถุประสงค์ของการทามาโซะยาวี เพื่อ
ความสะดวกในการท าความสะอาดอวั ยวะเพศอั น จะมี ผลต่อ การปฏิบั ติศ าสนกิ จ คือ การท า
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ละหมาดในข้อที่ว่าต้องชาระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนการละหมาด นอกจากนั้นเพื่อปูองกันการ
เกิดโรคที่จะส่งผลถึงเพศสัมพั นธ์ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ เป็น สิ่งที่ท่า นศาสดาต้อง
ปฏิบัติ และให้ปฏิบัติในสังคมของชาวไทยมุสลิม จึงนิยมเรียกการขริบนี้ว่า “คอตั่น”ส่วนภาษา
มลายูใช้ศัพท์ว่า “มาโซะ ยาวี” การจัดงานมาโซะยาวีเป็นงานที่ชาวบ้านในชนบทถือว่าสาคัญ
จะเตรียมจัดงานกันล่วงหน้ามีการเชิญแขกและญาติพี่น้องมาร่วมงานมากมายจะมี การล้มวัว ล้ม
ควาย แพะ แกะ ตามฐานะของเจ้าของงาน บางรายรับมหรสพหลายอย่างมาแสดง เช่น หนัง
ตะลุง มโนราห์ ลิเกฮูลู ใครจัดงานได้ใหญ่โต แสดงถึงความเป็นผู้กว้างขวางในสังคมมีเพื่อนฝูง
มาก บางรายจัดงานถึง 7 วัน 7 คืน ผู้ที่ได้รับเชิญมากินเลี้ยง (มาแกปูโละ) จะชักชวนใครมากิน
เลี้ยงด้วยก็ได้ ยิ่งมากยิ่งดี และไม่จาเป็นต้องรู้จักกับเจ้าภาพเลยก็ได้ เมื่อกินเลี้ยงเสร็จ ก่อนลากลับ
โดยธรรมเนียมจะมีการมอบเงินใส่ซองให้เจ้าของงานจะให้คนละเท่าไรก็ได้ ส่วนใหญ่จะให้กัน
ตามฐานะ
จะสั งเกตเห็ น ว่ า ประเพณี บางอย่า งได้แ สดงถึ ง ลัก ษณะร่ ว มกัน ของวั ฒ นธรรม เช่ น
ประเพณีการเกิด และการโกนผมไฟ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม ความเชื่อทั้งชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิม
ประเพณีการเกิดและการโกนผมไฟ
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2531:86) ได้กล่าวว่า “องค์อัลลอฮ” เป็น ผู้ให้รูปลักษณ์ของ
มนุษย์ โดยพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาจากดิน แล้วทรงเปุาวิญญาณเข้าไป คือ ท่านนบี
อาดัม และคู่ครองของท่านคือ พระนางฮาวา จากนั้นมนุษยชาติก็กาเนิดขึ้นมาด้วยพระประสงค์
ของพระองค์โ ดยผ่า นจากการผสมกัน ของเชื้ออสุจิกับไข่ใ นมดลูก ซึ่งเป็นเพศใดก็แ ล้วแต่พระ
ประสงค์ พระองค์ได้ประทานโองการไว้ว่า “เราได้สร้างมนุษย์จากแก่นแท้ของดิน แล้วเราได้ทาให้
เขาเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงแล้ว เราได้สร้างให้เชื้ออสุจิเป็นก้อนเลือด แล้วเราได้สร้างให้
ก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อ แล้วเราได้ทาให้ก้อนเนื้อมีกระดูก แล้วเราได้หุ้มกระดูกด้วยเนื้อ แล้วเราได้
(ให้มีวิญญาณ) ทาให้เขาเกิดมาเป็นอีกกาเนิดหนึ่ง ดังนั้นความจาเริญยิ่งแต่อัลลอฮ ผู้ทรงเป็นเลิศ
ยิ่งแห่งปวงผู้สร้าง”ดังนั้น ผู้เป็นพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบดูแลเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นของฝากจากพระผู้
เป็นเจ้าผู้ซึ่งให้ความไว้วางใจให้ดูแลตลอดจนอบรมให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า นับว่าเป็น
ของขวัญอันล้าค่าที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้แก่บิดามารดา
เมื่อเด็กคลอดได้ 7 วัน จะทาพิธีโกนผมไฟ ตั้งชื่อ และทาพิธีเชือดสัตว์ ในการตั้งชื่อเพื่อ
เป็นมงคลจะตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับ โดยใช้นามของพระศาสดา หรือคาที่มีความหมายดีงาม เช่น
มูฮามัด หะมัด เป็นต้น สาหรับการเชือดสัตว์หรือเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า “อะกีเก๊าะฮ” นั้น ถ้า
เป็นลูกชายจะเชือดแพะหรือแกะ 2 ตัว ถ้าเป็นผู้หญิงจะเชือดแพะหรือแกะ 1 ตัว การเชือดสัตว์ไม่
จาเป็นต้องทาทุกครอบครัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะของครอบครัวด้วย จุดมุ่งหมายของการเชือดสัตว์

11
ก็เพื่อพลีต่อพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานทารกให้เกิดมา และให้การคุ้มครองทารก หลังจากเชือดสัตว์
แล้วก็แบ่งเนื้อสัตว์ที่เชือดให้กับญาติพี่น้อง บริจาคเป็นทาน และไว้รับประทานเองการโกนผมไฟ
จะให้ผู้ที่อาวุโส เช่น ปูุ ย่า ตา ยาย ขริบผมหรือตัดผมใส่ในผลมะพร้าวอ่อน หรือน้าเต้าที่สลัก
ลวดลายสวยงาม แล้วนาไปฝัง ในพิธีโกนผมไฟอาจจะมีพิธีเปิดปากเด็กด้วย โดยให้ผู้ใหญ่ที่
ชาวบ้านเคารพนับถือและพูดเก่ง รักษาคาพูด มีความรู้ทางศาสนา เป็นผู้ทาพิธี สิ่งที่ต้องใช้ใน
การทาพิธีเปิดปากมีน้าตาลกรวด น้าซัมซัม (น้าจืดที่ผุดขึ้นกลางทะเลทรายซึ่งนามาจากเมืองมัก
กะฮ) องุ่นแห้ง อินทผลัม ของทั้งหมดนี้นิยมของที่ได้จากมักกะฮ นอกจากนี้มีเกลือ มะนาว
และแหวน ผู้ทาพิธีจะนาแหวนไปแตะที่ริมฝีปากเด็ก และหยิบของเปรี้ยว เค็ม หวาน แตะที่ริม
ฝีปาก เพื่อให้เด็กได้ลิ้มรสอาหาร และทาความชุ่มคอแก่เด็กด้วย
ตัวอย่างวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีการผสมผสาน เช่น วัฒนธรรมการกิน กินอาหารหลัก
คือ ข้าว
วัฒนธรรมการกินหมากพลู หมากพลูเป็นสิ่งที่สาคัญในขนบธรรมเนียมและยาพื้นบ้าน
ของชาวมลายู ต้นหมากมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมลายูปาตานีและไทย ลาต้น
ใช้เป็นพื้นเรือน ทาเสาโรงหนังตะลุงและทาสะพาน กาบใช้ทาที่ใส่น้า ใบใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
เผา ดอกใช้พรมน้าสังข์ให้กับคู่บ่าวสาว และลูกใช้รับประทานและกลายเป็นค่านิยมกินหมากพลู
การรับประทานหมากที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย ใบพลู หมาก Gambir (เป็นสีแดง) ยาเส้น (ที่
กินใบจาก)ปูน แล้วห่อรวมกัน เรียกว่า Sekapur Sirih (Se หนึ่ง Kapur ปูน Sirih ใบพลู = หนึ่ง
คาปูนหมาก หรือหนึ่งคาหมากพลู) สัญลักษณ์ถึงคนที่เข้มแข้งและพร้อมเสียสละ การกินหมาก
นั้นเป็นประเพณีของฮินดูที่สืบทอดกันมาในหมู่ของชาวมลายูในสมัยก่อน ยิ่งกว่านั้นหมากพลูมี
บทบาทที่สาคัญและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีกรรมตามจารีตประเพณีของชาวมลายู ที่ปัตตานีมีใบ
พลูที่ปรากฏออกมาหลายชนิด เช่น ใบพลูหนังสัตว์ (Sirih Elulang) ซึ่งจะมีความหนากว่าชนิด
อื่น นอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นอีกมากมาย เช่น ใบพลูสงขลา (Sirih Singgora) ใบพลูตะลูบัน (Sirih
Taluban) เป็นต้น (มูฮัมหมัดซัมบรี อับดุลมาลิก. 2543 : 141) หมากพลู ยังเกี่ยวข้องกับความ
เชื่อพื้นบ้าน ใครที่กินจะทาให้ฟันแข็งแรง ผู้หญิงที่กินหมาก ฟันที่สีดาและแดงจากน้าหมากจะ
เป็นสีของฟันที่สวย ซึ่งจะเหมือนกับในสังคมไทยพุทธ
วัฒนธรรมการสร้างที่อยู่อาศัย
คนมลายูในสมัยก่อนจะให้ความสาคัญกับทาเลสาหรับสร้างบ้านเป็นอย่างมาก หลังจาก
ที่ได้ตัดสินใจเลือกทาเลแล้ว จึงจะเริ่มติดต่อหานายช่างที่มีความชานาญมาสร้างบ้าน เกี่ยวกับ
การเลือกที่สาหรับสร้างบ้านนั้น การติดต่อหมอผีเพื่อมาทาพิธีเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่ อ
เลือกทาเลที่เหมาะสมที่สุดพร้อมๆ กับทาพิธีขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางไปด้วย หลังจากนั้นหมอผีจะ
เอาท่ อ นไม้ ท่ อ นหนึ่ ง และท าการวั ด กั บ มิ อ เจ้ า ของบ้ า นที่ เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง พร้ อ มกั บ รมควั น ธู ป
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ต่อจากนั้นเอาไม้นั้นไปปักที่ฐานบ้านพร้อมๆ กับอ่านซือลาวัตนบี นอกจากนี้แล้วยังจะต้อ งจุด
เทียนจานวน 1 เล่มหรือ 2 เล่มตั้งที่ข้างๆ ท่อนไม้ดังกล่าวพร้อมๆกับถังนี้ที่บรรจุน้าเต็มถังและปิด
ด้วยใบตอง ถึงตอนนี้หมอผีจะทาการเรียกผีดินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของบ้าน
... (มูฮัมหมัดซัมบรี อับดุลมาลิก .2543: 138) จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการเลือกที่ตั้งทาเลที่อยู่
อาศัยของชาวมลายูดั้ งเดิมนั้น มีลักษณะของความเชื่อในสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ เชื่อภูตผี
ปีศาจ อันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในพื้นที่ก่อนการเผยแพร่ศาสนาต่างๆ จะเข้ามา และยังคง
ความเชื่อดังกล่าวนั้นอยู่ แม้ภายหลังการยอมรับนับถือศาสนานั้นๆแล้วก็ตาม
วัฒนธรรมการแต่งกาย
ประเพณีแบบมลายูดั้งเดิม งานเมาลิด การแต่งงานก็ใช้ซอเกาะกับกริช การเข้าสุนัต
การถือศีลอด การแต่งกาย ชาย ผ้าโสร่ง หญิง ผ้าโสร่งและผ้า (กายน์ลือปะห์) ปัจจุบัน ชาย
ชุดโต๊บ กางเกง ผู้หญิงก็ใส่กระโปรง เสื้อกูรง และผ้าคลุมหัว (ฮิญาบ) การคลุมศรีษะสาหรับ
สตรีมุสลิม เป็นวายิบ (ข้อบังคับว่าต้องทาจะละเว้นมิได้) เพราะเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์
ถือว่า เป็นหลักที่ต้ องปฏิบัติ ซึ่งช่วยปกปิดร่างกายที่อาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ลด
อารมณ์ของเพศตรงข้ามได้ การที่บางคนปิดหน้าด้วยเพราะเหตุ ผลของการเคร่งศาสนา ไม่ได้
ความถึงเป็นพวกหัวรุนแรง การที่ชายมุสลิมนิยมไว้หนวด สวมหมวก และนุ่งผ้าโสร่ง เพราะ
เป็นแบบอย่างของท่านนบีที่ได้ปฏิบัติมา การไว้หนวดเคราถือเป็นซุนนะห์ (แบบฉบับของศาสดา)
ไม่ได้บังคับแต่หากไว้ก็จะได้บุญ นอกจากนี้ยังถือเป็นสัญลัก ษณ์ของชายมุสลิมที่จะไว้เคราโกน
หนวด ต่างกับยิวที่จะไว้หนวด โกนเครา
ผ้าโสร่งแสดงถึงวัฒนธรรมคนมลายู โดยได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย เป็นการเชื่อตาม
ประเพณีนิยมไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้น คนอินโดนีเซีย มาเลเซียก็แต่งเวลาไปงานบุญ งานศพ
ซึ่งเป็นการให้เกียรติ เคารพต่อเจ้าของงาน และยังถูกกาลเทศะแต่หากเป็นสถานที่สากล การใส่
ผ้าโสร่งก็อาจจะถูกมองว่า เชย บ้านๆ ดังเช่นคนที่ใส่กางเกงเข้าไปในมัสยิดก็อาจเป็นจุดสนใจได้
ดั ง นั้ น เมื่ อ เวลาอยู่ ใ นชุม ชนของตนเอง การไม่ ใ ส่ ผ้ า โสร่ ง ละหมาดถื อ ว่า ไม่ วอเราะฮ์ (คื อ ไม่
เรียบร้อย) ส่วนชุมชนเมืองจะนิยมใส่กางเกงมากกว่านุ่งผ้าโสร่ง ถ้าจะเข้าเมืองก็จะนุ่งกางเกง ถ้า
ใส่ผ้าโสร่งก็จะถือว่าเชย
ส่วนการใส่หมวกกะปิเยาะห์ (แบบฉบับของอิสลาม) ซึ่งผู้ที่ใกล้ชิดศาสนา เป็นแกนนา
ในพิธีกรรมต่างๆ สาหรับผู้ที่ไปทาฮัจญ์แล้ว ก็จะใส่หมวกกะปิเยาะห์ตลอดเช่นกัน บุคคลทั่วไป
จะนิยมใส่กะปิเยาะห์เฉพาะช่วงที่ปฏิบัติศาสนกิจ

13
วัฒนธรรมทางด้านภาษา
ปัจจุบันชาวบ้านใช้ภาษามลายูท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ เด็กใช้ภาษามลายูและไทย วัยรุ่น
จนถึงผู้ใหญ่สามารถพูดภาษามลายูท้องถิ่น ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ได้ คนที่เคยไปมาเลเซียก็
จะสามารถพูดภาษามาเลย์ได้ด้วย หลังการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประชาชนไปทางานที่ประเทศมาเลเซียมากขึ้น
ภาษามลายูถิ่นมีจุด กาเนิดที่ปัตตานี เมื่อแพร่ หลายไปยังรั ฐกลัน ตัน ทาให้กลายเป็น
ภาษาถิ่นกลันตัน และเมื่อแพร่หลายไปยังตรังกานูก็ได้กลายเป็น ภาษาถิ่นตรังกานู นอกจากนั้น
ยังได้แพร่หลายต่อไปอีก แต่ได้สิ้นสุดที่รัฐปาหัง ส่วนอีกสายหนึ่งได้แพร่หลายไปยังรัฐเคดาห์
จนทาให้ภาษาถิ่นเคดาห์มีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองและได้แพร่หลายต่อไปยังรัฐเปรัก แต่สิ้นสุด
ที่ Slim River มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าการแพร่หลายของภาษาดังกล่าวแล้วยังเป็นการ
แพร่หลายของอารยธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัฒนธรรมหลักของเชื้อสายมลายู
ที่อยู่ในแหลมมลายูทั้งหมด (มูฮัมหมัดซัมบรี อับดุลมาลิก. 2543: 147)
ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มาจากอัลกุร อ่าน เชื่อว่าอัลลอฮ์ประทานอัลกรุอ่านเป็นภาษา
อาหรั บโดยผ่านท่านนบีมูฮัมหมัด และเป็น ภาษาที่ถือว่าเป็นภาษาที่ใช้สาหรับพูดในโลกหน้า
และเป็นภาษาของชาวสวรรค์ด้วย ภาษาอาหรับมีความสาคัญในการแต่งเป็นตารา หนังสือเพื่อ
ถ่า ยทอดศาสนา และใช้ใ นการปฏิบัติศ าสนกิจ จะใช้ ภาษาอาหรับ เช่น การละหมาด, การ
อ่านอัลกุระอ่าน และอักษรยาวีนั้นก็ยืมมาจากภาษาอาหรับ
จะเห็นได้ว่าความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมชนชาติ ซึ่งมีก่อนที่อิทธิพลศาสนาอิสลามจะมาถึง ด้วยแรงศรัทธา
ที่มีต่อศาสนาอิสลามนี้เอง ศาสนิกที่เป็นมุสลิมในเวลาต่อมาจึงได้พยายามลดทอนความเชื่ อเก่าๆ
ออกตามที่มีความเชี่อว่า ไม่สอดคล้องกับคาสอนของศาสนาอิสลาม ดังนั้น วัฒนธรรมส่วนที่
หลงเหลือไว้บ้างในสังคมมุสลิมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ จึงเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งมี
ลักษณะเป็นวัฒนธรรมมลายูที่ยึดเกาะกับวัฒนธรรมอิสลามเป็นหลักในขณะที่ลักษณะปฏิสัม พันธ์
เดิมนั้น มีลักษณะของวัฒนธรรมมลายู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมผสานกับวัฒนธรรมชนชาติ
ต่างๆ นอกจากนี้ความคิดความเชื่อยังส่งผลต่อการดารงชีวิตในด้านครอบครัวและเศรษฐกิจอีก
ด้วยในปัจจุบันนี้ยังพบว่าสังคมดั้งเดิมของปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ยังสามารถรักษาความ
เป็นวัฒนธรรมมลายูของตนที่ยึดโยงอยู่กับหลักคาสอน และแนวคิดตามวัฒนธรรมอิสลามได้โดด
เด่นทั้งนี้เนื่องจากว่า ‘อิสลาม’ นั้น เป็นกุญแจสาคัญในการควบคุมวัฒนธรรมของปัจเจกชนและ
สังคมไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวม ในความหมายนี้ผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องถือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักการทุกประการ คือ ต้องไม่กระทาในสิ่งที่ ‘อิสลาม’ห้าม มุสลิม
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สามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาหากสิ่งเหล่านั้นไม่ขัด
กับหลักศาสนา อย่างไรก็ตามดินแดนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยทั้งชุมชนชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะประเพณีบางอย่างของชุมชนชาว
ไทยพุ ท ธและชาวไทยมุ ส ลิ ม นั้ น มี พิ ธี ก รรมหรื อ ความเชื่ อ บางอย่ า งที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง เป็ น
วัฒนธรรมความเชื่อพื้น บ้านดั้งเดิมหรือได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมศาสนาพราหมณ์ พุทธมา
ตั้งแต่โบราณกาล
พหุวัฒนธรรมกับการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา)
พหุทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวภาคใต้ตอนล่างแต่ดั้งเดิมดารงชีวิตอยู่ด้วยความ
พอเพียง มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีระบบความเชื่อที่ ยึดโยงกับสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแห่ง
ความศรัทธาในศาสนา หลักธรรมของแต่ละศาสนา ส่งผลต่อการยึดมั่นในคุณธรรมความดี แต่
ละศาสนากล่าวถึงความรักความเมตตาไว้มากมายทั้งหลักธรรมคาสอนในคัมภีร์ ซึ่งแทรกไว้ในแต่
ละตอนของคาสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคาสอนทานองภาษิตเตือนใจ เช่น พระพุทธศาสนามีคติธรรม
ที่ยึดถือ เช่น เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้าจุนโลกและพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดี ในศาสนา
คริสต์พระเยซูทรงสอนว่า จงรั กพระเจ้าอย่างสุดใจสุดความคิด และสุดกาลัง และจงรักเพื่อ น
มนุษย์เหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรงกล่าวว่า ผู้ใดขาดความเมตตาเพื่อน
มนุษย์ ผู้นั้นไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเน้นเรื่องความรัก ความเมตตา เพราะ
หากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่มีการเบียดเบียนกัน ต่างให้ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักเบญจศีล เบญจธรรมในพุทธศาสนา สามารถเป็นหลักธรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรม การมีสัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต
การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห์ การมีจิตอาสา เมื่อมนุษย์มีความรักความเมตตา
แล้ว ก็จะมีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่และให้การสงเคราะห์ซึงกันและกัน ศาสนาต่างๆ จึงสอน
ให้สงเคราะห์กันด้ วยความเมตตากรุ ณาไม่ใช่หวังผลตอบแทน แต่เ น้นการเสียสละด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ เช่น พระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ซึ่งได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามได้มีการกาหนดหลักการให้ชาวมุสลิมมีการบริจาคทาน (ซา
กาด) แก่ผู้ยากจนหรือสมควรได้รับความช่วยเหลือ ศาสนาคริสต์จะเน้นให้มนุษย์เสียสละ ให้อภัย
เอื้อเฟื้อ โดยไม่หวังผลตอบแทน “ ความเป็นพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ที่งดงามเป็นพื้นฐาน
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ด้วยการมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จะสามารถนาไปสู่การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม แห่ง
ความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ได้อย่างเป็นรูปธรรม”
หลักเบญจศีล และเบญจธรรม หลักธรรมในพุทธศาสนาอันนามาสู่คุณธรรม 4 ประการ
เบญจธรรม หรือ เบญจกัลยาณธรรม หมายถึง ธรรม ๕, ธรรมอันดีงามห้า อย่าง,
คุณธรรมห้าประการ คู่กับ เบญจศีล เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีล ผู้รักษาเบญจศีลควร
มีไว้ประจาใจ
๑. เมตตาและกรุณา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญและความ
สงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ คู่กับศีลข้อที่ ๑ ไม่ฆ่า ไม่ทาลายชีวิตซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงกับคุณธรรมที่
อันพึงจะกระทาคือ มีจิตอาสาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประเทศชาติไปในทิศทางที่ดี ดังนั้น
ผู้ ที่ จ ะมี จิ ต อาสาพั ฒ นาสั ง คมนี้ ใ ห้ ร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข อย่ า งในกรณี ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
จาเป็นต้องมีความเมตตากรุณาเป็นพื้นฐาน
๒. สัมมาอาชีวะ หมายถึง การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต คู่กับศีลข้อที่ ๒ ไม่ลักขโมยของ
ผู้อื่น ไม่คดโกงของผู้อื่น ไม่คอรัปชั่นทรัพย์สินของประเทศชาติ ซึ่งตรงกับคุณธรรมที่อันพึงจะ
กระทาคือ สุจริต ๓ ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริตและมโนสุจริต แต่ถ้าประกอบอาชีพในทาง
ทุจริตย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคม
๓. กามสังวร หมายถึง ความสังวรในกาม, ความสารวมระวังรู้จักยับยั้งควบคุมตน
ในทางกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส คู่กับศีลข้อที่ ๓ ไม่หลงผิดลูกเมีย
ผู้อื่น ไม่หลงฟุูงเฟูอในเรื่องกามคุณ เราต้องควบคุมจิตใจตนเองได้ ซึ่งตรงกับคุณธรรมที่อันพึงจะ
กระทาคือ มีวินัย ที่ต้องควบคุมจิตใจตนเองได้ตลอดเวลา รู้จักคิดว่า อะไรควรจะกระทา อะไรไม่
ควรจะกระทา
๔. สัจจะ หมายถึง ความสัตย์ ความซื่อตรง คู่กับศีลข้อที่ ๔ ไม่พูดจาหลอกลวง ทาให้
ผู้อื่นเสียหายซึ่งตรงกับ
คุณธรรมที่อันพึงจะกระทาคือ มีวินัย ต้องพูดแต่คาที่เป็นจริงเท่านั้น
ที่แสดงออกถึงความจริงใจซึ่งกันและกัน ไม่หวาดระแวงกัน ทาให้สังคมนี้อยู่ด้วยเป็นสุข
๕. สติสัมปชัญญะ หมายถึง ความระลึกได้และรู้ตัวอยู่เสมอ คือ ฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยั้ง
คิด รู้สึกตัวเสมอว่า สิ่งใดควรทา และไม่ควรทา ระวังมิให้เป็นความมัวเมาประมาท คู่กับศีลข้อที่
๕ ไม่หลงมัวเมาในสิ่งที่ไร้สาระจนก่อให้เกิดความประมาทในชีวิต ซึ่งตรงกับคุณธรรมที่อันพึงจะ
กระทาคือ พอเพียง พอประมาณ ดังนั้น ผู้ที่จะกระทาสิ่งใดที่พอเพียงจาเป็นต้องมีสติ สัมปชัญญะ
รู้จักคิดก่อนจะกระทาเสมอ
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ศาสนาอิสลามกับหลักคุณธรรม 4 ประการ
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีหลักการคาสอนและแนวทางการปฏิบัติตนที่ครอบคลุมทุก
มิติในการดาเนินชีวิต (Way of life) ดังนั้นจึงมีหลักการคาสอนมากมายที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม โดยที่หลักการคาสอนเหล่านั้นวางอยู่บนบรรทัดฐานที่อยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน
และสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมและแนวทางการปฏิบัติโดยท่านศาสดามูฮัมัด (ซ.ล.) หรือที่เรียก
กันว่า“ฮาดิษ”(แนวทาง/วจนะท่านศาสดา)
รวมทั้งแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาที่ดาเนินตาม
แนวทางของท่านศาสดามูฮัมมัด (ซ.ล.) อันเป็นแบบอย่างให้แก่มนุษยชาติได้ศึกษาและปฏิบัติ
โดยเอกสารฉบับนี้ ผู้เขียนขอนาดังหลักการคาสอนด้านคุณธรรม จริยธรรมอิสลามว่าด้วย
คุณธรรม 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1.พอเพียง
หลักการศาสนาอิสลามได้มีการเน้นย้าในเรื่องการพอเพียง เนื่องจากศาสนาอิสลามได้มี
การเน้นย้าในเรื่องการดารงชีวิตในโลกนี้ว่าเป็นเพียงสถานที่พักพิงชั่วคราว สิ่งที่มุสลิมที่เร่งรีบ
กระทาคือ การประกอบคุณงามความดีการห้ามปรามกันในเรื่องความชั่ว ดังโองการจากคัมภีร์อัล
กุรอานที่กล่าวในเรื่องนี้ว่า
“และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้า ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดี และใช้ให้กระทาสิ่ง
ที่ชอบ และห้ามมิให้กระทาสิ่งที่มิชอบ และชนเหล่านี้แหละ พวกเขาคือผู้ได้รับความสาเร็จ”
(3:104)
และระหว่างการดารงชีวิตในโลกนี้นั้น ควรดารงตนอยู่ในแนวทางสายกลาง ดารงอยู่ใน
ความพอเพียง ไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สิน เงินทองที่หามาได้ในโลกนี้
โดยที่อัลฮาดิษ (แนวทาง/วจนะท่านศาสดา) ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการดารงตนโดยการ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ศาสนากาหนด ไม่ยึดติดกับโลกนี้ เพราะเมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลงก็จะมีเพียง
3 ประการที่ติดตัวเขาไป
มุสลิมได้บันทึกไว้ในหนังสือซอเฮี๊ยะฮ์จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ (ร.ฎ) กล่าวว่า “แท้จริงท่านน
บีกล่าวว่า เมื่อมนุษย์ได้เสียชีวิตลง การงานของเขาจะถูกตัดขาด นอกจากการงานสาม ประการ
1.การบริจาคทานที่ถาวร
2.ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ และ 3.ลูกที่ดีซึ่งขอดุอาอ์ (ขอพร
จากอัลลอฮ์) ให้กับเขา” (บันทึกโดยมุสลิม : 1631)
ทั้งนี้ ความพอเพียงยังได้ครอบคลุมไปในหลายประเด็น ทั้งในเรื่องความประหยัด การใช้
จ่ายแต่พอควร การไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุูงเฟูอ ไม่ฟุมเฟือย ดังที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้ว่า
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“และพวกสูเจ้าจงกินและจงดื่ม และพวกสูเจ้าอย่าได้สุรุ่ยสุร่าย แท้จริงพระองค์มิทรง
รัก บรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย” (7: 31)
“และ (คือ) บรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่าย และพวกเขาก็ไม่
ตระหนี่ถี่เหนียว และปรากฏว่าระหว่างสิ่งดังกล่าว คือความเป็นกลาง (ระหว่างการสุรุ่ยสุร่าย
และความตระหนี่)” (25 : 67)
และอัลฮาดิษ (แนวทาง/วจนะท่านศาสดา) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
เล่าจากอบีฮุรอยเราะห์ (ร.ด.) จากท่านนบี(ซ.ล.)ได้กล่าวว่า “ไม่ใช่ความร่ารวย
เนื่องมาจากเพราะมีข้าวของมากมาย แต่ความร่ารวยนั้นอยู่ที่ความพอใจ” (ฮาดิษซอเฮี๊ยะฮ์
รายงานโดยบุคอรี มุสลิมและติรมีซีย์)
2.วินัย
ความมีวินัยถือเป็นหลักคุณธรรมอีกประการที่อิสลามให้ความสาคัญ ดังจะเห็นได้จาก
ตั้งแต่การเริ่มต้นตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับ มุสลิมทุกคนจะต้องมีภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบ ตั้งแต่การละหมาด 5 เวลา ที่ถือเป็น 1 ใน 5 ของหลักปฏิบัติ ที่จะต้องมีวินัยและ
ประพฤติตามอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างรับผิดชอบ
โดยที่อิสลามนั้นได้เน้นย้าในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างมีวินัย เพื่อให้มนุษย์ มุสลิมได้มีการปฏิบัติการ
งานที่ดีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังอัลฮาดิษ (แนวทาง/วจนะท่านศาสดา) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่า
“จงประกอบการงานตามที่พวกท่านมีความสามารถ
เพราะแท้จริงอัลลอฮ์มิทรง
เบื่อ
จนกว่าพวกท่านจะเบื่อ และแท้จริงการงานที่อัลลอฮ์ทรงรักยิ่ง คือการปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอ แม้ว่าจะน้อยก็ตาม” (บุคอรีย์มุสลิม)
ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าทุกกิจการงาน การปฏิบัติที่ดีนั้น ไม่จาเป็นว่าจะต้องทาให้ยิ่งใหญ่
และสาเร็จได้ภายในครั้งเดียว แต่ต้องใช้ความพยายาม ความวินัยในการปฏิบัติสิ่งนั้นอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุสู่แนวทางที่ได้กาหนดเปูาหมายไว้ เช่น การอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและนาหลักการดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการเผยแผ่สู่ผู้อื่น
การหมั่นศึกษาเรียนรู้เพื่อนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติกับตนเอง ครอบครัว และนาไปใช้ในการ
พัฒนาสังคม การละหมาดสุหนัต(ละหมาดเสริม)ในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณและ
นาไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ การอบรมลก ๆ ให้อยู่ในระเบียบวินัย โดยมีการกวดขันให้ทาการ
ละหมาดอย่างเคร่งครัดเมื่อลูกมีอายุตั้งแต่ 7 ขวบขึ้นไป การดูแลเยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติ เพื่อน
บ้าน การหมั่นศึกษา ฝึกฝนพัฒนาตนเองทั้งเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในหน้าที่การงานที่ตนทา
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อยู่ หรือการเสริมศักยภาพในสิ่งที่ตนเองสนใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลักการที่ว่าด้วย
เรื่องวินัยในอิสลาม
3. สุจริต
ในปัจจุบันหลักคุณธรรมหลายประการได้ถูกละเลย
ไม่ได้รับการปฏิบัติอันก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งอิสลามได้มีการระบุถึง
เรื่องนี้ในหลายด้าน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ การแสวงหาทรัพย์สิน โดยที่ นักวิชาการมุสลิม
ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ ในการใช้จ่ายที่เป็นทางสายกลาง เพื่อดารงอยู่ในแนวทางอันสุจริต 4
ประการ ดังต่อไปนี้
1. พยายามแสวงหาทรัพย์สินที่หะลาล
2. ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่พอประมาณ พอเพียงต่อความ
ต้องการเท่านั้น
3. มีพยายามในการใช้จ่ายทรัพย์สินไปในกรณีที่จาเป็นต้องใช้จ่าย และระงับยับยั้งจาก
การใช้จ่ายทรัพย์สินไปในสิ่งที่ไม่มีความจาเป็นต้องจ่าย ทั้งนี้ เพื่อหลีกห่างจากการตกไปในภาวะ
ของความตระหนี่ และความสุรุ่ยสุร่าย ฟุุมเฟือย
4. พยายามรักษาความบริสุทธิ์ใจ ในเจตนา ให้เป็นไปเพือ่ พระองค์อัลลอฮฺ ในการปฏิบัติ
ตามหลักการ ที่กล่าวมาข้างต้น (ยาซีน,รุชดีย์;อัลมะฮฺซูรอต.หน้า 88-89)
นอกจากนี้ ความสุจริตยังมีความเชื่อมโยงกับคาว่า ความซื่อสัตย์ และผูกพันกับคา
ว่า "อามานะฮ์" หมายถึงการรับผิดชอบ การไว้วางใจ โดยอัลกุรอานได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
"โอ้ผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลาย พวกเจ้าทั้งหลายจงยาเกรงอัลลอฮ์ และจงเป็นบุคคลใน
บรรดาผู้ที่สัจจริง" (9:119)
โดยที่ตัวอย่างประเภทของความซื่อสัตย์นั้นสามารถพบเห็นได้ในหลากหลายมิติ เช่น
1.ความซื่อสัตย์สุจริตในมิติการดารงตนอยู่ในสังคมโดยการซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ เช่น
ผู้มีหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ ต้องมีความพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เป็นแบบอย่างที่ดี
นักเรียนมีหน้าที่ต้องเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทาตนผิดบทบัญญัติศาสนา นักวิชาการ
นักวิจัยจาเป็นต้องมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเอง ไม่ลอกเลียนงานด้านวิชาการของผู้อื่นเป็น
ต้น
ทั้งนี้ ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ อิสลามใช้ให้ทุกคนปฏิบัติงานอย่างซื่อตรง ตรงต่อ
เวลา ไม่บิดพลิ้ว หลีกเลี่ยง คดโกง ทุจริต ในการปฏิบัติงาน แม้กระทั่งในเรื่องการซื้อขายชั่งตวง
จาเป็นที่จะต้องที่ให้ถูกต้อง ไม่โกงตาชั่ง
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2.ความซื่อสัตย์สุจริตในมิติทางร่างกาย โดยการดูแลตนเอง กล่าวคือมุสลิมทุกคนจะต้อง
ดูแลรักษาสุขภาพของเขาให้มีความแข็งแรง เพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ฉะนั้นอาหาร
และเครื่องดื่มที่มุสลิมจะต้องเป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่อนุมัติ (หะลาล) ห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่ม
ที่ต้องห้าม (หะรอม) และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3.ความซื่อสัตย์ทางจิตใจ จิตวิญาณ จาเป็นที่มุสลิมผู้ปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลลอฮ์ จะต้องซื่อสัตย์ต่อคาปฏิญาณของเขา คือจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียว
และจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ และละเว้นในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง
4.มิติทางสังคม ความซื่อสัตย์สุจริต ในการรักษาคามั่นสัญญา การดูแลรักษาทรัพย์สินสิ่งของ
ๆ ผู้อื่นถึงแม้ผู้ที่ฝากไว้จะเสียชีวิตไปแล้ว เช่น รับฝากทรัพย์สิน สิ่งของจากเพื่อนหรือญาติที่ได้
เสียชีวิตไปโดยไม่มีการทาพินัยกรรมหรือเอกสารมอบทรัพย์สินแก่ลูกหลานของตน แต่ผู้ที่รับฝากก็
ยังคงปฏิบัติตามคาสัญญาอย่างสุจริตโดยการนาทรัพย์สินสิ่งของไปให้ลูกหลานผู้ฝากอย่าง
ครบถ้วน อันถือว่าเป็นการรักษาคาสัญญาอย่าสุจริต ซึ่งถือเป็นการสุจริตทั้งต่อผู้อื่น ตนเอง
และอัลลอฮ์อีกด้วย
4. จิตอาสา
หลักการศาสนาอิสลามได้มีคาสอน และแนวทางปฏิบัติมากมายที่กล่าวถึงเรื่อง จิตอาสา
ที่เห็นได้ชัดคือ หลักการปฏิบัติในเรื่องการให้ทานหรือการให้ซะกาต การซอดาเกาะฮ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้
มุสลิมได้ปฏิบัติเพื่อชาระล้าง ซักฟอกจิตใจให้มีความสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้ ที่
เน้นย้าให้อยู่ในฐานะของการให้ในลักษณะเป็นมือบนมากกว่ามือล่าง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และการทาเพื่อจิตอาสานั้นไม่จาเป็นว่าต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไป เพียงแค่สิ่งเล็กน้อย แต่
สามารถสร้างนิสัยแห่งการให้ได้ ก็สมควรปฏิบัติ ดังเช่น ฮาดิษ (แนวทางของท่านศาสดา/วจนะ)
ไว้ว่า จาก อบู หุรอยเราะฮฺ รอฏิยัลลอฮุ อันฮู ท่านนบีฯกล่าวว่า “การ ให้สาลามทุกครั้งของฉัน
แก่ใครก็ตามเป็น(ศอดาเกาะฮฺ)สาหรับเขา ทุกวันนับแต่ตะวันขึ้น ท่านมีความยุติธรรมต่อทั้งสอง
ท่านที่ทะเลาะกัน หรือขัดแย้งกัน เป็นทาน(ศอดาเกาะฮฺ ) ผู้ที่ช่วยให้ผู้อื่นนั่งยานพาหนะของ
ตัวเองและการช่วยยกของของเขา ก็เป็นทาน(ศอดาเกาะฮฺ) กาลีมะห์ฏอยยิบะฮฺ (คาพูดที่ดี) ก็
เป็นทาน(ศฮดาเกาะฮฺ) การเดินไปละหมาดที่มัสยิดทุกครั้ง ก็เป็นทาน(ศอดาเกาะฮฺ) การเก็บ
กวาดสิ่งกีดขวางออกจากทาง ก็เป็นทาน(ศอดาเกาะฮฺ)” หะดีษรายงานโดย บุคอรีย์และมุสลิม
และอีกฮาดิษที่รายงานถึงเรื่องนี้ว่า
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อบูซัร รอฎิยัลลอฮู อันฮู รายงานว่า “ท่านรสูลุลเลาะฮฺ กล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดในร่างกายของ
ลูกหลานอาดัม(มนุษย์) เว้นแต่จะเป็นทาน(ซอดาเกาะฮฺ)ตลอดทั้งวันตั้งแต่ดวงตะวันขึ้น ท่านร
สูลฯ ถูกถามว่า มีทาน(ศอดาเกาะฮฺ)อะไรบ้างที่พวกเราสามารถทาได้? ท่านตอบว่า แท้จริง
ประตูสวรรค์นั้นมีมาก เช่น การกล่าวตัสบีฮฺ(กล่าซุบฮานัลลอฮฺ ) การกล่าวตักบีร(กล่าวคา
ว่าอัลลอฮุอักบัร) การกล่าวตะฮฺมีด(การกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺ) การใช้ให้กระทาความดี การห้าม
ปรามมิให้กระทาความชั่ว การหยิบสิ่งกีดขวางออกจากทาง(ถนน) การพูดดังให้คนหูหนวกได้
รับรู้ การช่วยจูงคนตาบอด การชี้ทางแก่ผู้ที่สอบถาม การใช้กาลังขาและกาลังกายของท่าน
อย่างเต็มความสามารถในการช่วยเหลือแก่ผู้ที่กาลังต้องการความช่วยเหลือ การใช้กาลังมือของ
ท่านอย่างเต็มที่เพื่อช่วยผู้ที่อ่อนแอ ทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นทาน(ศอดาเกาะฮฺ) สาหรับตัวพวกท่าน
ทั้งสิ้น”รายงานโดยอิบนุ หิบบาน
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