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โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค คือ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลสิ อิลมี”(ชานชาลาความรูทาง
วิชาการ)ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) เพื่อวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตตอ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสันติสุข การวิจัยครั้งนี้เปน
วิจัยแบบผสานวิธีใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางและผูใ หขอ มูล คือ กลุม สตรีทเี่ ปนคณะกรรมการ
และสมาชิกโครงการ”มัจญลสิ อิลมี” และกลุมนักวิชาการในจังหวัดชายแดนภาคใต การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธสี ุมแบบ
เจาะจง การรวบรวมขอมูลวิจัยโดยใชวิธีการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม การสังเกตแบบไมมสี วนรวม การสัมภาษณเชิง
ลึกและการสนทนากลุม
ผลการวิจัยพบวา
๑.รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนรูปแบบการศึกษา
ตามอัธยาศัยทีส่ อดคลองกับเปาหมายและหลักการจัดการศึกษาอิสลาม มีลักษณะเปนโครงการบรรยายประจําเดือนโดยมี
เปาหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีมสุ ลิมใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี เปนแบบอยางในสังคม และเพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เนื้อหาหลักสูตรเนนเนื้อหาหลักที่เกี่ยว
กับดานการศรัทธา(อากีดะห) ดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต) ดานคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) ดานการใชชีวิตในสังคม
และดานครอบครัว รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมโครงการเนนการบรรยายเปนหลัก
๒.ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตอยูใ นระดับมากทุกดานตามลําดับดังนี้ ดานการศรัทธา(อากีดะห) ดานการปฏิบตั ิศาสนกิจ(อิบาดัต) ดานครอบครัว
ดานคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) และความสําคัญตอดานการใชชีวติ ในสังคม โครงการมีความสําคัญในการพัฒนาสตรีไทย
มุสลิมในดานความรูความเขาใจ และความตระหนักในดานการศรัทธา (อากีดะห) ดานการปฏิบัติศาสนกิจ (อิบาดัต) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก) ดานการใชชีวิตในสังคม และดานครอบครัว สรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและศึกษา
หาความรูอยางตอเนือ่ ง สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองสูการเปนแบบอยางที่ดี เผยแผความรูสูการพัฒนาครอบครัวใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดยี ิ่งขึ้น ทําใหเกิดความตระหนักในการพัฒนาสังคมสันติสขุ
๓. แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต มีดังนี้ ๑.) หลักสูตร
ควรพัฒนาใหมีมาตรฐานใชอลั กุรอานเปนแกนกลาง บูรณาการครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตทุกดานและสอดรับกับบริบทใน
สังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ ๒.)วิทยากรควรคัดสรรบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีความเชี่ยวชาญ ๓.)ควรมีการเสริมสื่อหรือ
หนังสือชุดเสริมสรางกระบวนทัศนการสรางครอบครัวและสังคมสันติตามทัศนะอิสลาม ๔.)การบริหารโครงการควรมีระบบ
ที่มีมาตรฐาน พัฒนาคณะกรรมการและระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ ๕.)ควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
นาสนใจ เนนการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธมากขึ้น ๖.)ควรมีการสงเสริมการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอานใหสมาชิกและสราง
ความรวมมือเครือขายเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
คําสําคัญ : วัฒนธรรมการเรียนรู มัจญลสิ อิลมี การศึกษาอิสลาม บทบาทสตรีไทยมุสลิม
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ก

Abstract
This research is aimed at : 1. studying a model of learning culture “Majlis Ilmi” (academic knowledge platform) of
Thai Muslim women in Deep South Provinces of Thailand; 2.investigating the importance of “Majlis Ilmi” in promoting
the quality of life and family of Thai Muslim women in Deep South Provinces of Thailand;3.suggesting guidelines for
concerned parties or organizations in empowerment promoting learning culture of Thai Muslim women in Deep South
Provinces of Thailand. The study is a mixed-mode research, employed both the quantitative and qualitative
approaches. The major samples and key informants of the study were Thai Muslim women who were committee and
members of Muslim woman NGOs, as well as Muslim academicians in Deep South Provinces of Thailand, selected by
using purposive selection. The data collection using documentary search, survey-method, non-participant observation,
in-depth interviews and focus group.
The results showed as follows :
1. A model of learning culture of Thai Muslim women in Deep South Provinces of Thailand is as an informal
educational program which is consistent to the goals and principles of Islamic education. It was organized as a monthly
lecture-based program, aimed at developing potentials of Muslim women to have a better quality of live; being good
models; enhancing understanding related in Islamic teachings and principles, applying teachings in their lives. The
curriculum content consisted of the areas of Islamic faith (Aqidah), practice of Islamic teachings (Ibadah), Islamic moral
and ethics (Akhalak), society life, and family. The program was mainly used lecture-based method.
2. The importance of “Majlis Ilmi”in promoting the quality of life and family of Thai Muslim women in Deep
South Provinces of Thailand in all aspects is at a high level, leaded by the aspect of Islamic faith, followed by practice
of Islamic teachings, family, Islamic moral and ethics, social life. The program played vital roles in developing quality of
Thai Muslim women lives in the areas of Islamic faith, practice of Islamic teachings, Islamic moral and ethics, inspiring
self-development and motivation in continuous seeking knowledge, be able to apply knowledge in developing oneself
to be role model, preach knowledge for developing a better quality family, as well as enhancing consciousness in
development a peaceful society.
3. Suggesting guidelines for concerned organizations in empowerment promoting learning culture of Thai
Muslim women in Deep South Provinces of Thailand were 1.) A standard Quranic-based curriculum should be
developed, integrated and comprehensive in all aspects of life, be in accordance with the context of the 21st century
society; 2) Specialist and well-personality Lecturers should be selected, 3.) Media or books for enhancing paradigm of
building a peaceful family and society based on Islamic perspective should be available to assess; 4.)Program
management should be standard, through development qualified committee staff and information technology; 5.)
Activity organizing should be interesting and various methods, emphasizing on participation and relation of involved
members; 6.) Program should enhance Halagoh Al-Qur’an (Study Group) approach for the members, and building
network cooperation for promoting learning culture.
Keywords : Learning Culture, Majlis ilmi, Islamic Education, Quality of Life Development,
Thai Muslim Women’ Role
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กิตติกรรมประกาศ
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของพระผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความเมตตาของพระผูเปนเจา โดยผานความชวยเหลือรวมมือ
สนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานและบุคคลหลายฝาย คณะผูว ิจัยใครขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ กรมส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม กระทรวงวั ฒ นธรรมซึ่ ง เป น หน ว ยงานที่ ใ ห ทุ น อุ ด หนุ น
งบประมาณในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและคณะเจาหนาที่ทํางานกลุมวิจัยและพัฒนา สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมทุกทานที่อํานวยความสะดวกตลอดจนติดตาม
ความกาวหนางานวิจัยดวยดี และขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลับพลึง คง
ชนะ อาจารยสุรศักดิ์ จํานงสาร ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหในการใหขอเสนอแนะที่มีคุณคาและ
เปนประโยชนยิ่งตอการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรที่มีสวนในการสงเสริมสนับสนุน
ใหการทํางานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดดวยดี และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารองคกรสตรี ไทยมุสลิมและ
สมาชิกองคกรที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการใหขอมูล ความรู ประสบการณที่มีประโยชนและคุณคาซึ่ง
เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของงานวิจัยในครั้งนี้ ที่สําคัญขอขอบคุณนักวิจัยทีมงานและผูชวยนักวิจัยทุกทาน
โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวหะยีสะมะแอ คุณอาหะมะ หะยีสะมะแอ ที่มีสวนชวยเหลือ สงเสริมและให
กําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ดวยดีตลอดมา
สําหรับทุกฝายที่มีสวนรวมผลักดันใหการทํางานวิจัยครั้งสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว “ขอ
โปรดไดรับความดีงามเปนการตอบแทน” และหวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยนี้สามารถเปนแหลงของขอมูล
และองคความรูหนึ่งที่มีประโยชนและคุณคาใหผูที่เกี่ยวของกับในการสงเสริมการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูสูการสรางพัฒนาสังคมฐานความรูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ไดอยางมีความหมายและคุณคาสําหรับการ
ขับเคลื่อนครอบครัวและสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไป และจะนําซึงความสําเร็จตามความมุงหมายของการ
พัฒนาคนไทยและสังคมตามนัยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบันตอไป
คุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยนี้ขอใหเปนงานที่ประเสริฐในการสรางคุณคาสวนหนึ่งที่
สําคัญในการจุดประกายสูการรังสรรคครอบครัวและสังคมสันติสุขที่ยั่งยืนซึงถือเปนความปรารถนาสูงสุด
ของการทุมเทเสียสละในการทําวิจัยครั้งนี้ คุณงามความดีจากงานวิจัยเลมนี้ขอมอบแดครูบาอาจารยทุกทาน
ของผูว ิจัย สมาชิกครอบครัวและวงศตระกูล ตลอดจนทุกทานทุกฝายที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในครั้งนี้
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ตารางแสดงเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยเลขคณิตฯ
ตารางแสดงหัวขอการบรรยาย/เสวนาประจําเดือนของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
ตารางแสดงหัวขอการบรรยายและเสวนาประจําเดือนของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี
ตารางแสดงการแยกแยะหัวขอการบรรยายตามประเภทเนื้อหาความรูเปนดาน
ของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงรายชือ่ วิทยากรของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ๗๘
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงหัวขอในโครงการบรรยายธรรมของชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน
๘๑
ประจําป งบประมาณ ๒๕๕๖
ตารางที่ ๗ ตารางแสดงการแยกแยะหัวขอเรื่องการบรรยายประเภทเนื้อหาความรูที่มีผลตอการ
๘๒
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในดานตางๆดังนี้
ตารางที่ ๘ ตารางแสดงรายชือ่ วิทยากรของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ๘๓
ตามสังกัดสถาบัน
ตารางที่ ๙ ตารางแสดงรายการจัดโครงการกิจกรรมพบปะมุสลีมะหของเครือขายมุสลีมะห ยมท.
๘๕
ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรายการจัดโครงการกิจกรรมพบปะมุสลีมะฮในป พ.ศ. ๒๕๕๖
๘๕
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงหัวขอการบรรยายและเสวนาประจําป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
๘๗
ของชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส
ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงประเภทเนื้อหาความรูในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๘๘
ในดานตางๆของชมรมขาราชการมุสลีมะห นราธิวาส
ตารางที่ ๑๓ ตารางแสดงขอมูลจํานวนกลุมตัวอยางสตรีในไทยมุสลิมสังกัดองคกรสตรีตางๆ
๙๐
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางสตรีไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการ
๙๑
ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ
๙๓
“มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม
ตารางที่ ๑๖ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคา SD.ของระดับความสําคัญของ“มัจญลิสอิลมี” ๙๘
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา
ตารางที่ ๑๗ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ“มัจญลิสอิลมี“ ๑๐๑
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฎิบัติศาสนกิจ

ฉ

สารบัญตาราง(ตอ)
ตาราง
หนา
ตารางที่ ๑๘ ตารางแสดงคานิยมมัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”๑๐๔
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ตารางที่ ๑๙ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ “ มัจญลิสอิลมี” ๑๐๖
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานการใชชวี ิตในสังคม
ตารางที่ ๒๐ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ “มัจญลิสอิลมี” ๑๐๙
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว

ช

บทที่ ๑
บทนํา
๑.หลักการและความเปนมาของการวิจัย
ผูหญิงหรือสตรีนับเปน สมาชิกของสังคมที่สําคัญและเปน ทรัพยากรบุคคลที่มีคายิ่งในการเปน
หุนสวนการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา มั่นคงและสงบสุข หากสังคม
ใดมีส ตรีที่ป ระเสริฐ และมีคุณภาพที่ดีแลว อนาคตของเยาวชนในสังคมก็จ ะมีคุณภาพและจะสงผลให
ประเทศชาติและโลกนี้สามารถที่จะพัฒนาไปอยางสงบสุขและเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืน (ซอลีฮะห หะยี
สะมะแอ, ๒๕๕๗)
ในอิสลาม สตรีเปนเพศที่ไดรับ เกียรติและการปกปองคุมครองในศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพ และมี
หลักประกันความมั่นคงทางดานตางๆของสตรีไวอยางชัดเจน อิสลามไดยกยองสตรีในสถานภาพที่สูงสง มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในสถานะความเปนมนุษยที่มีความเสมอเทาเทียมกับบุรุษเพศ ซึ่ง เปาหมายของพระผู
เปนเจาในการสรางมนุษยมาบนโลกนี้เพื่อใหเปนผูภักดีสวามิภักดิ์ตอพระผูเปนเจาในฐานะที่เปนบาวของ
พระองคและเปนตัวแทนของพระองค(เคาะลีฟะฮฺ-ผูที่ทําหนาที่ในการพัฒนา เชิญชวนสูความดีหามปราม
ความชั่ว)บนโลกนี้ ดังที่ไดระบุไวในอัลกุรอาน ความวา“และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อ
เคารพภักดีตอขา”(อัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัซซาริยาต อายัตที่ ๕๖, สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย,
๑๔๑๙ ฮ.ศ.) และ“...แทจริงขาจะใหมีผูแทนคนหนึ่งในพิภพ...”(อัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลบากอเราะ อายัตที่
๓๐, สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ๑๔๑๙ ฮ.ศ.)
อยางไรก็ตามในบริบทความเทาเทียมในดานศักดิศรีของความเปนมนุษยนั้นจะวางอยูบนพื้นฐาน
ของความแตกตางทางชีวภาพและทางจิตวิทยาทางดานการสราง ความแตกตางในการสรางระหวางบุรุษ
และสตรีนั้นจะนํามาซึ่งความเมตตา การชวยเหลือเกื้อกูลกัน และเติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังหลักฐานในอัลกุ
รอานที่ไดประกาศไววา “และบรรดามุอฺมิน(ผูศัรทธา)ชายและบรรดามุอฺมิน(ผูหญิง)หญิงนั้นบางสวนของ
พวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน”(อัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ ๗๑, สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ
ประเทศไทย, ๑๔๑๙ ฮ.ศ.) จึงกลาวไดวา บทบาทของผูหญิงในการรวมกันสรางสรรคชีวิต ครอบครัวและ
สังคมใหดีนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งยวด (ซอฟ การอ ใน ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๗) ดังนั้นในการ
พัฒนาครอบครัว สังคมและประชาชาติ แตละฝายตองทําบทบาทของหุนสวนซึ่งกันและกั นเพื่อใหสามารถ
ทําหนาที่ในการพัฒนาชีวิต ครอบครัวและสังคมไดอยางบูรณาการและสมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สําคัญสามารถรวมกันสรางสังคมโลกนี้ที่อยูรวมกันไดอยางสงบสันติสุข สตรีจึง
นับเปนทรัพยากรบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อิสลามไดกําหนด
สิทธิและบทบาทของสตรีไวอยางชัดเจนในทุกๆดาน ไมวาจะเปนดานการนับถือศาสนาและการปฏิบัติ
๑

หลักการศาสนา ดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง และดานอื่นๆ เปนตน
(ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ. ๒๕๕๗)
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลต อ งอาศั ย การศึ ก ษาเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ศาสนาอิ ส ลามให
ความสําคัญตอความรูและการศึกษาในการพัฒนามนุษยในฐานะเปนปจเจกบุคคลเปนอยางยิ่ง ดังหลักฐาน
ในคัมภีรอัลกรุอานโองการ(อายัต)แรกที่ถูกประทานลงมาทรงพลังอยางยิ่งในการสรางแรงบันดาลใจเชิญ
ชวนมนุษยใหอาน ดังความหมายตอไป
“จงอานเถิด ในพระนามแหงองคอภิบาลของเจาผูทรงบันดาล ทรงสรางมนุษยมาจากกอนเลือด
กอนหนึ่ง จงอานเถิด พระผูอภิบาลของเจานั้นเปนผูทรงเกียรติยิ่ง ทรงสอนมนุษยดวยปากกา
ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (ซูเราะฮฺ อัล-อะลัก : อายัตที่ ๑-๕)
นอกจากนี้ยังปรากฏอีกหลายโองการ(อายัต)ที่กลาวถึงความสําคัญของการศึกษาในการพัฒนา
มนุษยที่เพศชายและเพศหญิง บนพื้นฐานคําสั่งใชในอัลกุรอาน ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.-ขอสันติสุขจงมี
แดทาน)ไดกําชับใหมุสลิมศึกษาหาความรูเปนหนาที่ที่สําคัญ ดังวจนะของทานซึงรายงานโดยอิบนุ มาญะฮ
ความวา“การแสวงหาความรูเปนหนาที่ของมุสลิมทั้งชายและหญิง”
สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาแกประชาชนไว
ชัด เจน ดั ง ปรากฏในมาตรา ๔๙ ตอนหนึ่ง ว า การจั ด การศึ ก ษาอบรมขององค ก รวิช าชี พ หรือ เอกชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับการคุมครอง
และส ง เสริ ม ที่ เหมาะสมจากรัฐ (ธเนศ ขํ า เกิ ด ,มปป.) บนพื้ น ฐานการให สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในการศึ ก ษาแก
ประชาชนดังกลาวขางตน รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนการเสริม
สรา งกํา ลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา ตอไป ตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐบาลไดมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ
สถาบันครอบครัว และชุมชน ดังที่ร ะบุไ วในมาตราดังตอไปนี้ (รายงานแสดงผลการดําเนิน การของ
คณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ, ๒๕๕๕) คือ
มาตรา ๗๙ รัฐตองใหการอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
สวนใหญนับ ถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉัน ท
ระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
มาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุขการศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังตอไปนี้ อาทิ
๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ
๒

สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได
๒) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน
องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
๓) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรูปลูกจิตสํานึก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญา
ทองถิ่น
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชนสําหรับคนไทย
นั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกําหนดความมุงหมาย หลักการและกระบวนการ
เรียนรูไวอยางชัดเจนดังนี้
มาตรา ๖ ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข”
มาตรา ๗ ไดระบุวา “ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาค
ภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวย ตนเองอยางตอเนื่อง”
มาตรา ๘ ไดระบุไววา “การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ (๑) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง
ในการนํานโยบายพื้นฐานแหงรัฐและแนวทางการจัดการศึกษาตามกรอบขางตนสูการปฏิบัติใชใน
บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นจําเปนตองคํานึงถึงปจจัยในดานอัตลักษณพิเศษของพื้นที่เปนสําคัญ
กลาวคือ ประชากรในพื้นที่หาจังหวัดชายแดนภาคใต ไมต่ํากวารอยละ ๗๐ นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
ในจังหวัดยะลา ปตตานี สตูล และนราธิวาสนั้นมีอิสลามิกชนหนาแนนกวาจังหวัดสงขลา ศาสนาอิสลามมี
ความความผูกพันกับแผนดิน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต คอนขางมากกวาศาสนาอื่นๆ ชาวไทยมุสลิมปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาอยางเครงครัด (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๓:๒) ศาสนาอิสลาม
๓

ไดเขามีอิทธิพลในภูมิภาคแหงนี้ผานพอคาชาวอาหรับที่มีการคาขายกับชาวจีน การเขามาของอิสลามใน
พื้นที่แหงนี้ไดนํามาซึงความกาวหนาทางดานการแผกระจายของการศึกษาอิสลามอยางมาก(Pitsuwan,
๑๙๘๒ อางถึงใน Wanglem, Watchareeya, ๑๙๙๗:๗ ) ทั้งนี้อิสลามเปนศาสนาที่ใหความสําคัญในศึกษา
หาความรู อิสลามไดใหแรงจูงใจสําหรับผูนับถือศาสนาในการผูแสวงหาความรูและการศึกษาหาความรูอยาง
ตอเนื่องซึงความรูจะนํามาสูแนวทางที่ถูกตองในการเขาใจสัจธรรม จึงไมแปลกใจที่มุสลิมในภูมิภาคแหงนี้ได
แสดงความกระตือรือรนตอการศึกษาอิสลามใหเห็นเปนประจักษ(Wanglem,Watchareeya,๑๙๙๗:๘-๙)
ปรากฏการณทางดานการศึกษาอิสลามในพื้นที่ชายแดนภาคใตโดยเฉพาะอยางยิ่งในสามจังหวัด
ชายแดน ภาคใตนั้นมีสภาพและอัตลักษณทั้งดานวิถีชีวิต ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตางจากพื้นที่
อื่น ประชากรสวนใหญรอยละ ๘๐ เปนมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามและมีวิถีชีวิตยึดมั่นกับหลักศาสนาอยาง
เหนี่ยวแนนในทุกดานของชีวิตทั้งดานสวนตัว ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม วัฒธรรม
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับอิทธิพลจากหลักคําสอนของศาสนาอิ สลามที่ไดถูกนํามา
เผยแพรมาในภูมิภาคแหงนี้ตั้งแตอดีตกาล ผูคนสวนใหญในพื้นที่มีการปฏิบัติยึดมั่นตอวัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิตที่ใหความสําคัญตอการศึกษาแสวงหาความรูและการเผยแพรวิชาความรู อิสลามไดมีการเผยแพรเขา
มาในแหลมมลายูและในภาคใตของประเทศไทยราวสองร อยป ศาสนาอิสลามไดแผขยายอยางรวดเร็วใน
พื้นที่แหงนี้โดยใชมัสญิดเพื่อเปนศูนยกลางการปฏิบัติศาสนกิจและทําการเผยแพรความรูอิสลาม (อางถึงใน
อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต. ๒๕๕๓ : ๑๘-๑๙) โดยผานสถาบันมัสยิดหลักคําสอนอิสลามไดมีการเผยแพร
และผูรู(อุละมาอฺ-ชื่อเรียกในภาษาอาหรับ)ไดมีปรากฏขึ้นจํานวนมาก การเขามาของอิสลามในพื้นที่ดังกลาว
นี้ ส ง ผลให มี ก ารจั ด การศึ ก ษาพื้ น ฐานเกิ ด ขึ้ น ในหมู สั ง คมมุ ส ลิ ม โดยการเรี ย นการสอนอั ล กุ ร อานและ
การศึกษาอัลกรุอานไดสงผลใหมีการจัดการศึกษายกระดับสังคมในพื้นที่( Ahmad Omar, Chapakai,
๒๐๐๐ : ๒๖-๒๗) เปนศูนยกลางทางการศึกษาและการเรียนรูอิสลามที่มีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วทุกมุมโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกมุสลิม(Ahmad Omar, Chapakai ใน Muhamad Rohimi Usmanและคณะ.
๒๐๐๙ :๙๕) การเขามาของอิสลามในพื้นที่แหงนี้ไดนํามาซึงความกาวหนาทางดานการแผกระจายของ
การศึกษาอิส ลามอยางมาก สงผลทํา ใหในประวัติศาสตรพื้นที่ดังกลา วในอดีตเคยมีความเจริญรุงเรื่อง
ทางดานการศึกษาอิสลาม ภูมิภาคแหงนี้มีความสําคัญที่สุดในฐานะ“one of the cradles of Islam”(เปน
อูหรือฐานที่สําคัญของอิสลาม)ในแหลมมลายูในศตวรรษที่ ๑๙ และตอนตนของศตวรรษที่ ๒๐ เหตุผล
ประการสําคัญเนื่องจากบรรดาปราชญผูรูหรืออุลามะ(คําเรียกในภาษาอาหรับ)ในพื้นที่แหงนี้สามารถพัฒนา
การศึกษาอิสลามใหมีพื้นฐานที่เขมแข็งผานสถาบันการศึกษาศาสนาแบบดังเดิมที่รูจักกันในนาม“ปอเนาะ”
(Pitsuwan,๑๙๘๒ อางถึงใน Wanglem, Watchareeya,๑๙๙๗:๗) และตอมาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได
เกิดขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบ และสถานที่ที่มีการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งไดเกิดขึ้นในพื้นที่อยาง
แพรหลาย เรียกวา “มัจญลิสอิลมี-Majlis Ilmi”เปนภาษาอาหรับใชเรียกชื่อสถานที่สําหรับการศึกษาหา
ความรูหรือเปนชานชาลาความรูทางวิชาการ ซึ่งมัจญลิสอิลมีไดเปนที่รูจักและไดรับการตอบรับจากสังคมใน
ภูมิภาคแหงนี้อยาง หลังจากนั้นเปนตนมาไดมีการกอตั้ง มัจญลิสอิลมีขึ้นในพื้นที่แหงนี้เกือบทุกสวน แต
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินการจัดการมัจญลิสอิลมีสวนใหญจะเปนบรรดาผูชาย สวนบรรดาสตรี
๔

จะเปนเพียงผูติดตามเปนผูรวมศึกษาหาความรูหรือผูเรียน ดวยความเขมแข็งทางดานอารยธรรมการศึกษา
อิสลามทําใหพื้นที่ดังกลาวนี้มีความสงบสันติสุขมาเปนเวลาที่ยาวนาน
ตอมาดวยการเปลี่ยนแปลงมิติทางดานการเมืองและสังคม ทําใหพื้นที่ที่มีความสงบสันติสุขมาชวง
ระยะเวลาหนึ่งตองประสบกับปญหาความไมสงบที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น นับตั้งแตเหตุการณปลนปน
จากคายทหารในจังหวัดนราธิวาสเมื่อตนป ๒๕๔๗ เปนตนมา ปญหาสถานการณความไมสงบในจังหวัดชาย
แดนภาคใต นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆจนอาจถือไดวาเปนวิกฤตการณ
ที่รายแรงที่สุดในประวัติศาสตรของจังหวัดชายแดนภาคใตและของประเทศ ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก
สถิติของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใตในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีเหตุการณรายในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส เกิดขึ้น ๙,๒๘๒ ครั้ง ทําใหมีผูเสียชีวิต
ประมาณ ๑๑,๕๒๓ ครั้ง…ผลกระทบในแงของความสูญเสียตอมนุษยและสังคมซึ่งเปน จํานวนบุคคลที่อยูใน
ครอบครัวของผูเปนเหยื่อของเหตุการณความรุนแรงดังกลาวสูงถึ งประมาณ ๔๘,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คน (ฮาฟ
สา สาและ.๒๕๕๔) ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ภาพของผูหญิงมุสลิมที่อยูทามกลางความรุนแรงในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตถูกมองวาเปนผูสูญเสียสามี ลูกชาย หรือญาติพี่นองในครอบครัวและชุมชน โดย
องคกรประชาสังคมไดใหความชวยเหลือในรูปของการเยียวยาและพัฒนาอาชีพ ผูหญิงมุสลิมกลุมนี้จึงมักถูก
มองในฐานะผูถูกกระทําที่ตองการความชวยเหลือและสงเคราะห(อมรา,๒๕๕๐:๑๕อางถึงในฮาฟสา สาและ.
๒๕๕๔)เพราะขาดที่พึ่งและผูนําในการหาเลี้ยงชีพจึงตองมีสภาพลําบากยากจนเนื่องจากผูหญิงกลุมนี้ไมมี
โอกาสได รั บ การศึ ก ษาและประกอบอาชี พ ทํ า ให ที่ ไ ม ส ามารถหารายได ใ ห แ ก ค รอบครั ว ได (Amporn
Mardent, ๒๕๕๑: ๑๔๔)
แตอยางไรก็ตาม ทามกลางการเปลี่ยนและความสลับซับซอนของสังคมไทยในพื้นที่ชายขอบใกล
เขตแดนขามประเทศ ทามกลางภาพลักษณของการเปนพื้นที่ที่ไมสงบ มีความรุนแรงดําเนินตอไป ผูคนใน
พื้นที่ตางปรารถนาและแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืน ผูหญิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวนี้ตองการมีชีวิตความ
เปนอยูที่มีความสงบ พวกเขาตองการความปลอดภัยและตองการใหครอบครัวดํารงอยูอยางมีเกียรติ(โสรยา
จามจุรี, ๒๐๑๐) ผูหญิงซึ่งถือเปนพลังกลไกหนึ่งที่สําคัญในการสรางความสงบสันติและขับเคลื่อนสันติภาพ
ในพื้นที่ พวกเขายืนหยัดในการใชชีวิตในพื้นที่ดวยการรวมกลุมเพื่อเปดพื้นที่ในการทํากิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ บางที่ตกเปนเหยื่อจากสถานการณความรุนแรงและหันมาสูการเปนผูขับเคลื่อนสันติภาพ ในขณะที่
มีบรรดาสตรีมุสลิมบางกลุมพยายามสรางความเขมแข็งในลักษณะการรวมกลุมทํางานองคกรเครือขายเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูความสันติสุขผานระบบการศึกษาอิสลามโดยจัดใหมีพื้นที่เพื่อการ
เสริมสรา งวัฒนธรรมการเรีย นรู “มัจญลิสอิลมี ”ขึ้นมาในพื้นที่ชุมชนตางๆ ซึ่งคาดวาจะเปนกลไกหนึ่งที่
สามารถสรางความเขมแข็ง ความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนในพื้นที่ไดอีกชองทางหนึ่ง การตื่นตัวของกลุมหรือ
องคกรสตรีมุสลิมในพื้นที่ไดเริ่มมีบทบาทเดนชัดขึ้นตั้งแตในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เปนตนมาซึงเปนผลกระทบ
จากกระแสการฟนฟูอิสลามและการปฏิรูปการศึกษาอิสลามในภูมิภาคตางๆทั่วโลกไดเขามามีอิทธิพลตอวิถี
ชีวิตของมุส ลิมในประเทศไทยและในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางปฏิเสธไมได การตื่น ตัวในการจัดตั้ง
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีอยางแพรหลายมากขึ้น การจัดตั้งกลุมหรือการรวมกลุมเพื่อการศึกษา
หาความรูในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยของสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเริ่มมีบทบาทที่
๕

แพรหลายมากขึ้นเชนกัน ในแตละจังหวัดจะมีชมรมหรือกลุมสตรีมุสลิมที่รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมทางดาน
การเรียนรูและการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตและครอบครัว อาทิเชน ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัด
ปตตานี ชมรมขาราชการสตรีมุสลิมนราธิวาส ชมรมมุสลีมะห(สตรีมุสลิม)ยะลา เครือขายมุสลิมะฮฺสมาคม
ยุวมุสลิมแหงประเทศไทย สํานักงานยะลา เปนตน ชมรมตางๆเหลานี้ไดมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการมา
อยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพสตรีและครอบครัวในพื้นที่เปาหมาย จึงทําใหเกิดประเด็นคําถามขึ้นมาวา
การเปดพื้นที่ทางวัฒนธรรมการเรียนรู“มัจญลิสอิลมี”ของกลุมผูหญิงมุสลิมมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และครอบครัวสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางไร และมีรูปแบบการดําเนินการอยางไร ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาหัวขอวิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต”
ซึ่งคาดวาการวิจัยดังกลาวนี้สามารถนําเสนอองคความรูที่เกี่ยวกับรูปแบบการเสริมสรางวัฒนธรรรมการ
เรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อการสรางเครื อขายการรวมมือในการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และครอบครั ว สู ก ารสร า งสั ง คมสั น ติ สุ ข อย า งยั่ ง ยื น ในเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ในวงกว า งออกไป
๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒) เพื่อวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสันติสุข
๓. คําถามหลักในการวิจัย
พื้นที่ทางวัฒนธรรมการเรียนรูหรือ“มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
รูปแบบและความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสันติสุขอยางไร
๔.กรอบแนวความคิดของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้จะใชกรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูใน
อิสลาม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต บทบาทสตรีในอิสลาม โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

๖

- รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู
-แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
เรียนรูในอิสลาม
-แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และครอบครัวสันติสุข
-บทบาทสตรีในอิสลาม

“มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
- ความสําคัญของวัฒนธรรมการ
เรียนรู “มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวสันติสุข
ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัด

สตรีไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวสันติสขุ

ชายแดนภาคใต

วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๕.นิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในงานวิจัยนี้ งานวิจัยนี้ไดกําหนดคําจํากัดความเฉพาะดังนี้
วัฒนธรรมการเรียนรู หมายถึง กระบวนการ รูปแบบ วิธีการ ลักษณะ กิจกรรม สภาพการประพฤติ
และแนวทางในการศึกษาหาความรู การแสวงหาความรู และการเรียนการสอน
ที่สอดคลองกับหลักคําสอนในอิสลามและวัฒนธรรมความรูในอิสลาม
มัจญลิสอิลมี หมายถึง สถานที่ที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึงชุมชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตนิยมจัดขึ้นเพื่อเปนชานชาลาความรูทางวิชาการหรือสถานทีรวมตัวกันใน
การแสวงหาความรูทางวิชาการที่เนนเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามและหลักคําสอนศาสนา
อิ ส ลามเป น สํ า คั ญ ซึ ง จั ด ขึ้ น ในรู ป แบบการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช คํ า ว า
”มัจญลิสอิลมี”เรียกชื่อแทนโครงการบรรยายประจําเดือนที่มีลักษณะเปนชานชาลาความรู
ทางวิชาการอิสลามที่องคกรสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจัดขึ้น
สตรีไทยมุสลิม หมายถึง สตรีที่เปนผูนับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึง
ในบางตอนของงานวิจัยนี้ใชแทนคําวา“มุสลีมะห”ซึงเปนศัพทภาษาอาหรับที่หมายถึง สตรี
มุสลิมหรือสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม
จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส
คุณภาพชีวิตของสตรีไทยมุสลิม หมายถึง ความรู ความเขาใจและการปฏิบัติดานการศรัทธา ดานการ
ปฏิบัติศาสนากิจ (อิบาดะฮฺ) ดานคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) ดานการใชชีวิตในสังคม
ดานการปฏิบัติตอครอบครัวที่สอดคลองกับหลักคําสอนอิสลาม
๗

๖.ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research) ซึ่งเนนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชทั้ง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกันไป
ในการการศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรูหรือ“มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่ง
งานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้
๖.๑. ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเนนการศึกษาเนื้อหาในประเด็นดังตอไปนี้
๑) รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
เนนโครงการหรือกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นโดยองคกรสตรีกลุมตัวอยางที่เปนโครงการหรือกิจกรรม
ที่เนนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
๒) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนนความรู ความเขาใจและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับดานการศรัทธา
ดานการปฏิบัติศาสนากิจ(อิบาดะฮฺ) ดานคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) ดานการปฏิบัติตอ
ครอบครัวและดานการใชชีวิตในสังคมที่สอดคลองกับหลักคําสอนอิสลาม
๓) แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
เนนรูปแบบการจัดกิจกรรมและขอเสนอตางๆที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อการเสริมสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิม
๖.๒. ขอบเขตการวิจัยดานพื้นที่การวิจัย
การวิจัยนี้เลือกพื้นที่ที่มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางวัฒนธรรมความรูและการเรียนรู”
มัจญลิสอิลมี”ของกลุมสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส จํานวน ๔ กลุมหรือองคกร จาก
จังหวัดปตตานี ๒ กลุม จากจังหวัดยะลา ๑ กลุม และจากจังหวัดนราธิวาส ๑ กลุม
๖.๓. ขอบเขตดานประชากร
การวิจัยในครั้งนี้เนนกลุมเปาหมายผูใหขอมูลการวิจัยออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมสตรีที่เปน
คณะกรรมการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินการมัจญลิสอิลมี ตัวแทนกลุมหรือองคกรๆละ ๓ คน
กลุมสตรีไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ”มัจญลิสอิลมี”จํานวน ๔ กลุมหรือองคกร จาก
จังหวัดปตตานี ๒ กลุม จากจังหวัดยะลา ๑ กลุม และจากจังหวัดนราธิวาส ๑ กลุม ซึ่งเนนกลุมเปาหมายที่
เปนผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ๒ ป ทั้งนี้เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของสตรีที่เขารวม
กิจกรรมไดชัดเจนขึ้น และกลุมผูใหขอมูล(key informants)ที่เปนนักวิชาการในพื้นที่อีกจํานวน ๑๐ คน
เพื่อใหขอมูลที่เปนขอเสนอแนะในการสงเสริมกิจกรรม
๘

๗. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้
๑) ไดองคความรูเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจทั่วไปใชในการศึกษาคนควาและอางอิง
๒) ไดองคความรูเกี่ยวกับบทบาท”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูสนใจทั่วไปใชในการศึกษา
คนควาและอางอิง
๓) ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูสาํ หรับสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการนําไปประโยชนในการ
สรางสันติสุขตอไป
๔) ไดงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่
กรมสงเสริมวัฒนธรรมสามารถนําไปใชประโยชนและเก็บรวบรวมเขาฐานขอมูลอยางเปนระบบ
เพิ่มขึ้น อีกทั้งเปนขอมูลเผยแผสําหรับผูสนใจทั่วไปใชในการศึกษาคนควาและอางอิง

๙

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรี
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ” ยังไมมีปรากฏเอกสารและงานวิจัยใดๆที่ไดนําเสนอองคความรู ที่
เกี่ยวของกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ อยางไรก็ตามการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเด็น
ดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลาม แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทสตรีมุสลิมในอิสลาม แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยเสนอตามลําดับดังนี้
๒.๑. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลาม
ปจจัยดานการศึกษาถูกใชเปนเครื่องชี้วัดความเจริญของประเทศ การศึกษาและการเรียนรูจึง
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ(พิจิตร กุลละวณิชย ในเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์,๒๕๕๑ : บทนํา)
ดังนั้นวัฒนธรรมการศึกษาหรือวัฒนธรรมการเรียนรูของคนในชาติสามารถใชเปนตัวชีว้ ัดที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูคนและความเจริญรุงของสังคมและประเทศชาติหนึ่งๆ และนับเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ที่ดีงามที่ควรคาแกการอนุรักษสืบไป ซึง“มรดก ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม”หมายถึง การปฏิบัติ การแสดง
ออก ความรู ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหลานั้น
ซึ่งชุมชน กลุมชน หรือในบางกรณีปจเจกบุคคลยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน
มรดกภูมิปญญา ทางวัฒนธรรมซึ่งถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่งนี้เปนสิ่งซึ่งชุมชนและกลุมชน
สรางขึ้นมาอยางสม่าํ เสมอเพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตนเปนปฏิสัมพันธของพวกเขาที่มีตอธรรม
ชาติและประวัติศาสตรของตน และทําใหคนเหลานั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรูสึกสืบเนื่องกอให
เกิดความเคารพตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสรางสรรคของมนุษย”(กรมสงเสริมวัฒน
ธรรม, ๒๕๕๗) ความตระหนักตอความแตกตางทางวัฒนธรรมจะชวยลดความเขาใจผิดและความรูสึกอึดอัด
ใหนอยลง (Mayers, ๑๙๙๓ อางถึงใน Gamal M. M. Mostafa,๒๐๐๖) แนวคิดการศึกษาวัฒนธรรมการ
เรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนงานวิจัยหนึ่งที่สามารถถายทอดมรดก ภูมิปญญา
ทางวัฒนธรรมการศึกษาและการเรียนรูที่สําคัญในการพัฒนาคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตในฐานะ
พลเมืองของประเทศไทยใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาและสรางคุณประโยชนตอครอบครัวและสังคม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นองคความรูมีดังนี้ คือ มโนทัศนอิสลามเกี่ยวกับ
มนุษย ความรู การศึกษา และวัฒนธรรมความรูจะเปน กรอบพื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับแนวคิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูในอิสลาม ซึงรายละเอียดที่เกี่ยวของมีดังนี้

๑๐

๒.๑.๑ มโนทัศนเกี่ยวกับมนุษยในอิสลาม
อิสลามไดกําหนดเปาหมายและบทบาทหนาที่ของมนุษยไวอยางชัดเจน ซึงเปาหมายการสราง
มนุษยในอิสลามเพื่อการดํารงสถานภาพของการเปนบาวทีภ่ ักดีตอพระองคและมีบทบาทเปนเคาะลีฟะฮฺ
(ตัวแทนของพระองค)บนหนาแผนดิน การปฏิบัติภารกิจเชิญชวนสูความดีและหามปรามความชั่วตามความ
ประสงคของพระองคอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพื่อสรางประโยชนแกโลกนี้และเพื่อสรางความสําเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้
และโลกหนา (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖) ดังระบุไวอัลกุรอานความวา
“และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขา”
(อัซซาริยาต อายัตที่ 56)
และ“...แทจริงขาจะใหมีผูแทนคนหนึ่งในพิภพ...”(อัลบากอเราะ อายัตที่ 30)
มนุษยในอิสลามมีคุณลักษณะของธรรมชาติ(ฟตเราะห) ดังนี้ ๑) เกิดมาบริสุทธิ์ (ไมมีบาปติดตัว)
๒) มีแนวโนมในการศรัทธาและเคารพภักดีตอพระองค ๓) มีสนธิสัญญา/ขอตกลง ยอมรับอัลลอฮฺเปนพระ
เจาและเปนพระผูทรงอภิบาลจักรวาลนี้ ๔) มีความรับผิดชอบ ๕) มีความสามารถในการเรียนรู ๖) มีความ
อิสระในการเลือก ในการที่จะทําดีหรือทําชั่ว ๗) มีความหลงลืม ๘) มีความรักลุมหลงในสิ่งอํานวยประโยชน
๙) มีมิติดานจิตวิญญาณ ซึ่งเปนหลักพื้นฐานทางดานหลักความเชื่อ มนุษยประกอบดวยสององคประกอบ
คือ รางกาย และจิตวิญญาณ มิติจิตวิญญาณประกอบดวยรุฮฺ(วิญญาณ) นัฟซฺ (จิต) กอลบ (ใจ) และอกัล
(สติปญญา) (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖) มิติดานเหตุผลหรือสติปญญานี้สามารถทําใหมนุษยรูจักและ
แยกแยะสัจธรรมออกจากความชั่ว และทําใหมนุษยถูกยกสถานเหนือสิ่งถูกสรางตางๆ ทําใหมนุษยนั้นมี
เกียรติและมีเอกลักษณที่เดนในหมูสิ่งถูกสรางทั้งหลายเพราะมนุษยถูกแตงตั้งมาเปนผูแทน(คอลีฟะห)ของ
พระเจาบนหนาแผนดินนี้ ในการปฏิบัติหนาที่มนุษยไดถูกใหความอิสระในการเลือกและการปฏิบัติ แตทุกวิ
นาที่ของการประพฤติปฏิบัติถูกคิดคํานวณ (Hashim, Rosnani,๒๐๐๔) ดังนั้นการกระทํากิจการงานทุก
อยางมีเงื่อนไขที่สําคัญ ๒ประการ คือ ๑)ความตั้งใจที่บริสุทธิ์ในการกระทํา ๒) ความถูกตอง ความเที่ยงตรง
และความเปนเลิศของการกระทํา (Mahmoud Ayed Rashdan,๑๙๙๒) และ มนุษยถกู ประทานความรู
ผานศาสนทูต(ซ.ล.) ความรูไ ดมีปรากฏในอัลกุรอานและในการประพฤติปฏิบัติ คําพูดหรือวจนะและการ
กระทําของทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.) ถามนุษยไดปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวนี้ดว ยความจริงใจและซื่อ
สัตย เขาจะพัฒนาเปนบุคคลที่มีความสมดุลยและเปนไปตามเจตนารมภของพระเจา เขาสามารถจะบรรลุ
ถึงเปาหมายและเปน”คอลีฟะห”ผูแทนบนหนาแผนดินนี้(Ashraf,๑๙๘๕:๔ อางถึงใน Shamsoodien B.
Parker, ๑๙๙๗)

๑๑

๒.๑.๒ มโนทัศนเกี่ยวกับความรูใ นอิสลาม
เพื่อใหเขาใจมโนทัศนความรูในอิสลามซึงเปนกรอบแนวคิดวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลาม ใน
สวนนี้เปนการนําเสนอความหมายและความสําคัญของความรู เปาหมายความรู แหลงความรู คุณลักษณะ
และประเภทความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑) ความหมายและสําคัญของความรูในอิสลาม
ศาสนาอิสลามไดใหความสําคัญตอการแสวงหาความรู อิสลามไดเชิญชวนมุสลิมในการแสวงหา
ความรู แ ละการเผยแผ ค วามรู ซึ ง ความรู เ ป น หนทางที่ ถู ก ต อ งสู ค วามเข า ใจสั จ ธรรม (Watchareeya
Wanglem,๑๙๙๗) ความรูในอิสลามในความหมายภาษาอาหรับใชคําวา“อิลมุ”อับดุลเราะฮฺมาน นาวาส
(AbdulRahman Nawas,๑๙๙๕)ไดอธิบายวา “อิลมุ” มาจากคําภาษาอาหรับ คือ“อลิมา”ซึ่งมีความหมาย
วา“รู”คําเดิม คือ“อัลอิลมฺ” ที่มีความหมายวา “ความรู” ในอัลกุรอาน มีคําวา “อิลมุ” ไดถูกกลาวถึงไม
นอยกวา 105 ครั้ง (หากรวมถึงทุกแขนงของคํา(อิลมุ)ดังกลาวมีรวมถึง 800 ครั้ง)นักวิชาการบางทานอาทิ
เชน ศอลิฮฺ อุบัยดฺ อับดุลลอฮฺ(Salih, al-Obaid, Adullah)ไดกลาววาคําวา”ความรู หรือ การเรียนรู”และ
คําที่เกี่ยวของนั้นไดถูกบัญญัติไวในอัลกุรอานมากกวา 800 ครั้ง
อับดุลเราะฮฺมาน นาวาส (AbdulRahman Nawas,๑๙๙๕) ไดใหความหมายความรู“ อิลมุ” มี
ความหมายวา การรูจักบางสิ่งที่ละเอียด การรู การรับรูความจริง การมีศรัทธา การตระหนัก การมีความรูที่
ถูกตองและชัดเจน และซัยยิด มูฮัมมัด นากิบ อัล อัตตัส(Syed Mohd, Naguib al-Attas อางถึงใน ซอลี
ฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖)ไดใหความหมายของความรู คือ“...ดวยการอางถึงอัลลอฮฺเปนแหลงความรู
ความรูเปนการเขาถึงความหมายในตัวของบุคคลหนึ่งที่เปนผลมาจากขอมูลที่แทจริง”
อิส ลามกั บ ความรูมี ความสัม พั น ธ กัน ที่แ นน แฟ น ดั งคํ า กลา วของอั บ ดุ ล เราะฮฺม าน นาวาส
(Abdul Rahman Nawas อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)ที่วา“ไมมีอิสลามหากปราศจาก
ความรู” อิสลาม หมายถึง ความรูและการนําความรูมาปฏิบัติ ดังนั้นไมมีใครสามารถเปนมุสลิมอยางแทจริง
ได หากเขาปราศจากความรูหรือไมเขาใจความหมายของอิสลาม การเปนมุสลิมจึ่งขึ้นอยูกับความรูเปน
ความสําคัญที่จะทําใหบุคคลผูนั้นไดเขาใจถึงรูปแบบความสัมพันธของพระเจาที่มีตอตนเอง ความสัมพันธที่
บุคคลนั้นๆมีตอพระเจาและรูจักหนทางที่เที่ยงตรง(สัจธรรม)ที่ควรปฏิบัติตามในโลกนี้เพื่อที่จะไดรับความ
โปรดปรานจากพระองคอัลลอฮ ความโปรดปรานหรือของขวัญที่มีคาที่ยิ่งใหญจากพระองคอัลลอฮฺขึ้นอยูกับ
ความรูเปนสําคัญ
ความสําคัญของความรูในอิสลามไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงไวมากมาย อาทิเชน รุสนานี ฮาชิม
(Hashim, Rusnani,๑๘๘๖ และ ๒๐๐๔) ไดกลาวไววา“ความรู (อิลมุ-Ilmu ในภาษาอาหรับ)ไดครอง
สถานะที่มีอิทธิพลในโลกทัศนอิสลาม”และฟรั่ง โรเซนทอล(Franz Rosenthal, ๑๙๗๐ อางถึงใน Hashim,
Rusnani,๒๐๐๔)ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของคําวา”ความรู-อิลมุ”ในอิสลามวา มโนทัศนความรูในอิสลาม
มีความสําคัญที่ไมเหมือนกับในอารยธรรมอื่นๆ มโนทัศนความรูในอิสลามมีอิทธิพลเหนือชีวิตของมุสลิมทุก
ดานทั้งดานสิติปญญา ดานจิตวิญญาณ และดานสังคม และอีกตอนหนึ่งฟรั่ง โรเซนทอล(Franz Rosenthal
๑๒

อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖) ไดกลาวไววา
ในความเปนจริงไมมีมโนทัศนใดที่เปนตัวชี้วัดอารยธรรมมุสลิมในทุกดานไดเฉกเชน“อิลมุ”
(ความรู)ไมมีคําใดที่ใชในชีวิตทางศาสนาของมุสลิมที่สามารถเทาเทียมกับ“อิลมุ”ในดาน
ของความลึกของความหมายและขอบเขตการใชที่กวาง ไมมีดานใดของการดําเนินชีวิตของ
มุสลิมที่ไมเกี่ยวของกับ“อิลมุ”ซึ่งเปนสิ่งที่มีคายิ่งสําหรับชีวิตมุสลิม
คัมภีรอัลกุรอานและวจนะของทานรอซูล(ศาสนทูต-ซ.ล.)ไดกลาวถึงความสําคัญของความรูในการ
ดําเนินชีวิต และการสรางวัฒนธรรมชีวิตของมุสลิมดวยวัฒนธรรมความรู คุณลักษณะของการรักตอความรู
ควรเปนเลือดเนื้อของมุสลิมในฐานะที่เปนประชาชาติอิสลาม ทานรอซูล(ซ.ล.)ไดเคยชี้แนะอยูเสมอเพื่อให
ประชาชาติอิสลามนั้นดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรู ดวยเหตุดังกลาวกระบวนการแสวงหาความรูเปน
ความพยายามที่ตองดําเนินตลอดชีวิต ดังคํากลาว(ของทานศาสนฑูต)ที่วา“จงแสวงหาความรูตั้งแตในเปล
จนถึงหลุมฝงศพ”(Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖) มูฮัมมัด อับ
ดุลรออุฟ(Muhammad Abdul Rauf,๑๙๙๔)ไดกลาวไววา การเกิดขึ้นที่ตอเนื่องของการแสวงหาความรู
(ของมุส ลิม)วา เกิดจากแรงผลักดัน จากภายใน(หัว ใจ)ที่ทรงพลังและการทุมเทเพื่อความรู การเสริม
สรางแรงบันดาลใจในความรักตอความรูและวัฒนธรรมความรูมาจากหลักคําสอนในอัลกุรอานและซุ นนะห
ของทานศาสนฑูต(ซ.ล.) ดังคํากลาวของมูฮัมมัด อับดุลรออุฟ (Muhammad Abdul Rauf,๑๙๙๔)ที่วา
การคงอยูของวัฒนธรรมความรูอิสลามที่มีอยางตอเนื่องนั้นมาจากแรงบันดาลใจหรือการกระตุน
เชิญชวนในอิสลามใหมีความปรารถนา ความรักอยางแรงกลาตอความรูที่ปลูกฝงโดยหลักคําสอน
ในอัลกุรอาน คําพูดและแบบอยางของทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ในการแสวงหาความรูสงผลทําใหบรรดา
ปวงปราชญดิ้นรนตอสูเพื่อความกาวหนาทางหนาทางดานความรูเพื่อประโยชนตอตนเองและการ
แสวงหาความโปรดปรานจากพระผูเปนเจา
การใหความสําคัญตอความรูหรือการศึกษาเปนคานิยมที่บุคคลและสังคมตองสรางขึ้น ดังคํากลาว
วันมูหัมมัดนูร วันดาวูด(Wan Muhammad Nor Wan Daud,๑๙๙๕) คานิยมในการใหความสําคัญตอ
ความรูเปนดังความดีอันดับแรก เปนแหลงของความดีทั้งหมดทําใหเกิดคุณลักษณะที่ใหความสําคัญตอ
การศึกษาเปนหลักการสําคัญประการแรก สําหรับบุคคลและสังคมที่มีวั ฒนธรรมความรู เปาหมายอันดับ
แรกของการศึกษาไมใชเพื่อการมีงานทํา มีเงินเดือนหรือสรางคนทํางานที่มีความคลองแคลว แตเพื่อปลูกฝง
คุ ณ ลั ก ษณะการให เ กี ย รติ ต อ ความรู การแสวงหาความรู แ ละการนํ า ความรู ไ ปปฏิ บั ติ ใ ช ชั่ ว ชี วิ ต ที่ มี
ความประเสริฐและความสําคัญของความรู การศึกษา การแสวงหาความรูและผูรูในอิสลาม
อิสลามไดใหความสําคัญยิ่งตอการศึกษาหาความรูซึ่งถือเปนหนทางที่จะนําไปสูการศรัทธาและการ
ปฏิบัติตนเพื่อแสวงความโปรดปรานจากพระผูเปนเจา ดวยความสําคัญของการศึกษา อิสลามจึ่งไดยกย อง
และใหเกียรติแกผูที่ศึกษาหาความรู และนักปราชญผูรูหรือครูผูสอน ดังหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ มี
มากมาย ในที่นี้จะนําเสนอเพียงบางสวนดังตอไปนี้
๑๓

ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ(๒๕๕๖)ในหนังสือมโนทัศนการศึกษาในอิสลามไดฉายภาพของความสําคัญ
และความประเสริฐของการศึกษา ความรู และผูรูในอิสลามไวดังนี้
(๑) ผูรูไดรับเกียรติและการยกยอง
…จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) บรรดาผูรูและบรรดาผูไ มรูจะเทาเทียมกันหรือ แทจริงบรรดาผูมีสติปญญา
เทานั้นที่จะใครครวญ (อัล-ซูมัร 39 อายัตที่ 9)
อัลลอฮจะทรงยกยองเทิดเกียรติแกบรรดาผูศรัทธาในหมูพวกเจาและบรรดาผูไดรับความรูหลาย
ชั้ น และอั ล ลอฮ ท รงรอบรู ยิ่ ง ในสิ่ ง ที่ พ วกเจ า กระทํ า ” (อั ล มุ ญ าดะละฮฺ 58 อายั ต ที่ 1 1)
(๒) ผูรูเปนผูที่มีความยําเกรง
“แทจริงบรรดาผูที่มีความรูจากปวงบาวของพระองคเทานั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ”
(ฟาฏิร อายัตที่ 28)
(๓) ความรูใหคุณประโยชนตั้งแตในโลกนี้ไปจนถึงในโลกหนา
ฮาซัน บาสรีไดอางอิงถึงอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺซึงมีความหมายวา“โอพระผูอภิบาลของ
เรา โปรดประทานแกเราในโลกนี้ ซึ่งความดีงามและในโลกหนาซึ่งความดีงาม...”ความดีงามในโลกนี้ หมายถึง
ความรูและอิบาดะฮฺ(การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพระองค)และความดีงามในโลกหนา คือ สรวงสวรรค
ทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ไดกลาวถึงความรูและความดีงามของผูที่มีความรูไวมากมาย ดัง
ตัวอยางสวนหนึ่งจากวจนะของทานศาสนทูต(ซล.)ตอไปนี้
(๔) การศึกษาหาความรูถือเปนภาระหนาที่ตองปฏิบัติ
“การศึกษาหาความรูนั้นเปนหนาที่เหนือมุสลิมทั้งชายและหญิง” (รายงานโดย อิบนุมาญะห
และบัยฮากีย)
(๕) สงเสริมใหศึกษาหาความรูตลอดชีวิต
“จงแสวงหาความรูตั้งแตในเปลจนถึงหลุมฝงศพ”
(๖) การเดินทางแสวงหาความรูทําใหงายในการเขาสรรค
“และผูที่เดินทางในการแสวงหาความรู พระผูเปนเจาจะทําใหงายสําหรับเขาหนทางไปสู
สรวงสวรรค”(จากอาบูฮูรอยเราะฮฺ รายงานโดยมุสลิม อิบนุมาญะฮฺ ตริมีซีย)
(๗) ผูท ี่สอนหรือเผยแผความรูจะไดรับผลบุญตอบแทน
“ผูใดที่ชี้ทาง(หรือสอน)ในเรื่องการทําความดีอยางหนึ่ง เขาจะไดรับผลบุญผูที่ปฏิบัติความ
ดีนั้นดวย”(รายงานโดยมุสลิม)
(๘) สงเสริมใหมีการเผยแพรและสอนความรู
“ผูประเสริฐที่สุดในหมูพวกทาน คือ ผูที่เรียนอัลกุรอาน และสอนอัลกุรอานใหแกผูอื่น”
(รายงานโดยอัลบุคอรีย)

๑๔

(๙) สงเสริมใหคนหาความรูและเปดรับความรู
“ความรู(วิทยปญญา)เปนทรัพยสมบัติที่หายสาบสูญไปจากการครอบครองของผูศรัทธา
หากพบ ณ ที่ใดเขาผูนั้นสมควรที่จะตองรับไว”(รายงานโดย อิบนุมาญะห)
(๑๐) ผูรูเปรียบเสมือนทายาทของทานนบี
“อุละมาอฺ (ผูรู) คือ ทายาทของเหลาบรรดานบี”(รายงานโดย อัล-บัยฮากีย)
(๑๑) ผูรูสามารถใหความชวยเหลือในวันอาคีรัต(โลกหนา)ได
“บุคคลผูที่มีโอกาสในการใหความชวยเหลือในวันโลกหนา(กียามัต)มีสามจําพวก
คือ นบี อุละมาอฺและชุฮาดาอฺ(ผูที่ตายชะฮีด)” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ)
(๑๒) ผูรู คือ กลุมบุคคลที่มีเกียรติเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ
“ความประเสริฐของผูที่รูเหนือกวาผูที่ทําอิบาดัตนั้นเปรียบเสมือนความประเสริฐของเดือนจาก
ดาวเคราะหอื่นๆ” (รายงานโดย อาบูดาวูด ติรมีซียจากอาบูดัรดาร)
๒) เปาหมายของความรู
เปาหมายของการศึกษาหาความรูหรือการเรียนรูไดมีการอธิบายไวโดยนักวิชาการมากมาย อาทิ
มะฮฺมูด อาเยด รัชดาน (Mahmoud Ayed Rasdan,๑๙๙๒ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)ไดให
กลาววา เปาหมายสูงสุดของความรูในทัศนะอิสลาม คือ การตระหนักในเกียรติยศและคุณธรรมของมนุษย
บนโลกนี้และความโปรดปรานตลอดกาลในโลกหนา สวนเปาหมายความรูในอิสลามโดยทั่วไป ซอลีฮะห
หะยีสะมะแอ (๒๕๕๖) ในหนังสือมโนทัศนการศึกษาในอิสลามไดนําเสนอเปาหมายความรูตามลําดับดังนี้
(๑)เพื่อสรางความใกลชิดตอพระผูเปนเจา อิสลามบังคับใหประชาชาติแสวงหาความรูเพื่อสราง
ความใกลชิดกับพระผูเปนเจาโดยการทําการภักดีปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองคทรงใชและหลีกหางจากสิ่งที่
พระองคทรงหาม ดังนั้นการทําหนาที่เปนบาวที่ภักดีตองอาศัยความรูเปนทางนําในการปฏิบัติตนที่ถูกตอง
และความรูที่ถูกตองจะตองเชื่อมโยงกับคานิยมและเปาหมายที่อิสลามไดวางไว
(๒)เพื่อชี้ใหเห็นความยิ่งใหญของพระเจา มนุษยจะตองแสวงหาความรูเพื่อนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งทางดานอีหมาน(การศรัทธา)และการเชื่อมั่นตอพระเจาผูทรงยิ่งใหญ และปฏิบัติตนเพื่อให
ไดรับความโปรดปรานจากพระองค (AbdulRahman Nawas, ๑๙๙๕ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ)
(๓) เพื่อใหบรรลุถึงความดีงาม ความปลอดภัยและความสุขของชีวิตมนุษยและโลกทั้งมวล
ความสูงสงของมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนาขึ้นอยูกับความรู เปาหมายของความรูในขอนี้
สอดคลองกับบทขอพรของมุสลิมที่ไดระบุไวในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺมคี วามหมายวา
“โอพระผูอภิบาลของเรา โปรดประทานแกเราในโลกนี้ซึ่งความดีงามและในโลกหนาซึ่งความดี
งาม”) ความดีงามตางๆจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยความรูเปนสําคัญ หากขาดซึ่งความรูที่แทจริง
และถูกตอง ความดีงาม ความยุติธรรม ความปลอดภัย ความสงบและสันติสุขก็จะไมปรากฏขึ้นทั้ง
ตอมนุษย ตลอดจนถึงสัตว สิ่งแวดลอมและโลกทั้งมวล
๑๕

๓) แหลงความรูของความรูในอิสลาม
อิสลามและความรูไมสามารถแยกออกจากกันได ทั้งสองประการนี้ตางมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
และเปนคบไฟที่สองทางที่เที่ยงตรง แหลงปฐมภูมิสําหรับความรูในอิสลามคืออัลกุรอาน ซึงเปนขุมทรพย
(แหงความรู)ที่ใชเปนทางนําสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย และไมสามารถจะขุดนํา(ความรู)มาใชไดจน
หมดสิ้นตราบใดที่มนุษยยังมีชีวิตอยู(Abdullah Muhammad Zin and others,๒๐๐๕)อิสลามไดให
ความสําคัญตอแหลงความรูที่หลากหลาย ความรูที่ถูกประทานถือเปนแหลงความรูที่สูงสุด (Hashim,
Rusnani, ๑๘๘๖ และ ๒๐๐๔)
ความรูที่เปนพื้นฐานของการศึกษาอิสลามซึ่งประกอบดวยแหลงกํา เนิดของศาสตรทางดา น
การศึกษาที่มาจากอัลกุรอาน ซุนนะห(วจนะและการประพฤติตนของทานศาสนฑูต) ชีวประวัติบรรดาซอ
ฮาบะฮ และจากทฤษฎีแนวคิดของบรรดาอุลามาอฺ (Khalid Hamid Al-Hazimi) สวนยูนุส อัรยุนา มุฮํา
หมัดนูร (Yunus, Yunus, Arjuna@Mohd.Noor)ไดอธิบายถึงแหลงกําเนิดของความรูในอิสลามวามา
จากอัลกุรอาน ซุนนะห สติปญญาของมนุษย อิจติฮาด(การวินัจฉัย) การสัมผัสและมาจากประวัติศาสตร
ซอลีฮะห หะยีส ะมะแอ(๒๕๕๖)ได อธิบ ายวา แหลงความรูในอิสลามโดยสรุป มีดังนี้ คือ (๑)
คัมภีรอัลกุรอาน (๒) อัลซุนนะฮฺ อัลซุนนะฮฺ หมายถึง วจนะและแบบอยางการปฏิบัติของทานรอซูล -ศาสน
ทูต(ซ.ล.) (๓) สติปญญาและประสาทสัมผัส อิสลามใหใชสติปญญาบนพื้นฐานของสัจธรรมเพื่อใชหลักการ
ทางชะรีอะห (กฎหมายอิสลาม) โดยผานวิธีการอิจติฮาด อิจมาอฺและกียาส (๔) ปรากฏการณธรรมชาติ
หรือโลกธรรมชาติรวมถึงมนุษย ตองอาศัยทางนําจากคัมภีรอัลกุรอานและซุนนะฮ(๕) อิลฮาม(หรือการดล
ใจ) การหยั่งรูและการฝน เปนแหลงความรูที่พระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหแกบุคคลพิเศษซึงเปน ผูที่มี
ความตักวา(ยําเกรง)และใกลชิดกับพระองค สวนความฝนถือเปนแหลงความรูเฉพาะสําหรับกลุมบุคคลที่
ถูกคัดเลือกในหมูบาวของพระองคอัลลอฮเทานั้น โดยเฉพาะบรรดาศาสนฑูต เชน ความฝนของทานนบีอิบ
รอฮีม (ร.ด.-ขอความโปรดปรานจงมีแดทาน) และทานนบียูซูฟ(ร.ด.-ขอความโปรดปรานจงมีแดทาน)
โดยสรุป แหลงความรูในอิสลาม คือ อัลกุรอาน อัซซุนนะฮฺ(วจนะและการประพฤติตนของทานศา
สนฑูต) ชีวประวัติบรรดาซอฮาบะฮ ประวัติศาสตร อิจติฮาด(การวินัจฉัย) ทฤษฎีแนวคิดของบรรดาอุลามาอฺ
สติปญญาและประสาทสัมผัส ปรากฏการณธรรมชาติ(อายาต) อิลฮาม(การดลใจ) การหยั่งรูและฝน
๔) คุณลักษณะของความรูในอิสลาม
ความรูในอิสลามมีความแตกตางจากความรูในทัศนะทั่วไป ความรูในอิสลามมีลักษณะที่เปน
เอกลักษณเฉพาะดังนี้ (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
(๑) มีความเปนรอบบานีย คําวา “รอบบานีย” เปนศัพทที่เชื่อมโยงกับ คําวา “อัร-ร็อบบ”
หมายถึง อัลลอฮผูทรงเปนพระเจา (อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา,๒๐๑๕) ร็อบบานีย หมายถึง ผูที่มีความรู ดวย
ความรูจากคําสอนของอัลลอฮ และไดปฏิบัติตามความรูนนั้ ดังนั้นความเปนร็อบบานียในแงของแหลงที่มา
๑๖

ของความรู หมายถึง ทุกความรูที่มนุษยไดรับมามีพื้นฐานมาจากพระเจาผูทรงรอบรู ในแงการใชหมายถึง
ความรูที่มนุษยไดรับมาตองนํามาใชใหสอดคลองกับหลักชะรีอะห(กฎหมายอิสลาม)และเปาหมายของ
ความรู ในแงของเปาหมายและวัตถุประสงคของการบรรลุถึงวิชาความรู คือ เพื่อเติมเต็มความจําเปนของ
การดําเนินชีวิตมนุษยและของโลกนี้ที่สอดคลองกับหลักชะรีอะหอิสลาม(Alizan Ali@Mat Zin,๒๐๐๔)
(๒) เปดกวาง การไดมาซึ่งความรู และการใชความรู ความรูในอิสลามสามารถศึกษาจากแหลง
จากคัมภีรอัลกุร-อานและอัซซุนนะฮฺ(วจนะและการปฏิบัติของทานรอซูล)ตลอดจนแหลงความรูอื่นๆ โดยมี
เปาหมายการใชความรูเพื่อกิจการทางศาสนาและกิจการทางโลก และความรูที่ไดมาควรใชรวมกันไมวาจะ
เปนในหมูมุสลิมดวยกันหรือไมใชมุสลิม (Alizan Ali @ Mat Zin,๒๐๐๔)
(๓) ครอบคลุม/ไรพรมแดน ความรูทั้งหมดที่ใหประโยชนแกมนุษยไมวา จะเปนความรูทางดานชะ
รีอะฮฺหรือความรูทางการจัดการอารยธรรมมนุษย แทจริงจะไมมีการแยกจากกันระหวางความรูอิสลามและ
ความรูทางโลก หรือความรูในอิสลามเปนความรูที่บูรณาการ(Alizan Ali @ Mat Zin,๒๐๐๔)
(๔) บูรณาการ การบูรณาการความรูในอิสลามเปนระบบหนึ่งของการดํารงชีวิตทั้งหมดและ
ครอบคลุมในทุกดาน ไมวา จะเปนดานสังคม การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ปรัชญา
ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร และอื่นๆ (AbdulRahman Nawas,๑๙๙๕)
(๕) มีเอกภาพ ความรูในอิสลามมีความเปนเอกภาพระหวางความรูกับการศรัทธาและการปฏิบัติ
ความรูนําพามนุษยใหรูจักการมีอยูของพระเจาหรือนําไปสูการศรัทธาที่แทจริงและนํามาซึง่ การกระทําที่ดี
หรือประเสริฐ(อะมั้ล ศอลิฮฺ) (Rosnani Hashim, ๑๙๙๖)
๕) ประเภทของความรูในอิสลาม
ที่ประชุมสัมมนาโลกมุสลิมวาดวยการศึกษาอิสลามไดจําแนกศาสตรหรือองคความรูตามแนวทาง
ของปวงปราชญมุสลิมโดยวางบนพื้นฐานของหลักการอิสลามที่แทจริงและเหมาะสมสําหรับยุคสมัยปจจุบัน
และอนาคต โดยแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญดังนี้(Ghulam Nabi Saqeb, ๒๐๐๐a:๔๑-๔๒ อางถึงในซอลี
ฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ,๒๕๕๒)
๑) นิรันตรศาสตรหรือศาสตรที่ไดมาจากการประทาน1(the Revealed or Perennial
Knowledge)
๑.๑) ศาสตรแหงอัลกุรอาน (The Qur’anic sciences)
๑.๒) ซุนนะฮฺ(แบบฉบับ)ของทานรอซูล (Hadith / Sunnah)
๑.๓) ซีเราะฮฺ (ชีวประวัต)ิ ของทานรอซูล (Sirah)
๑.๔) เตาฮีด (Tawhid - เอกภาพ)
๑.๕) อูศูลุลฟก และศาสนบัญญัติ (Usul al-fiqh and fiqh)
๑.๖) ภาษาอัลกุรอาน (Qur’anic language)
๑.๗) วิชาเสริม อาทิ อภิปรัชญา ศาสนาเปรียบเทียบ อารยธรรมและวัฒนธรรมอิสลาม
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ความรูประเภทนี้เปนความรูที่พระเจาทรงประทานมาโดยตรง ซึงเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ศาสตรที่เปนฟรฏอีน (เปนศาสตรที่บังคับรายบุคคล)

๑๗

๒.) ศาสตรทไี่ ดจากการแสวงหา2 (the Acquired or Empirical Knowledge)
๒.๑) ศาสตรแหงจิตนการหรือสรางสรรค (Creative arts)ไดแก วิชาศิลปะและสถาปตยกรรม
ภาษาศาสตร และวรรณคดี
๒.๒) ศาสตรแหงสติปญญา (Intellectual sciences)ไดแก วิชาสังคมศึกษา ปรัชญาการศึกษา
เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรมอิสลาม เปนตน
๒.๓) ศาสตรบริสุทธิ์ (Natural sciences) ไดแก คณิตศาสตร สถิติ ฟสิกส เคมี ชีวะวิทยา
ดาราศาสตร ศาสตรเกี่ยวกับอากาศ
๒.๔) ศาสตรประยุกต ไดแก วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี แพทยศาสตร เกษตรศาสตร
และวนศาสตร(ปาไม)
๒.๕) ศาสตรแหงการปฏิบัติ ไดแก พาณิชยศาสตร ศาสตรการบริหาร บรรณรักษาศาสตร
การจัดการบาน และการสื่อสาร
การจําแนกองคความรูออกเปนประเภทดังกลาวขางตนมีจุดมุงหมายเพื่อชี้ใหเห็นถึงลําดับขั้นของ
ประเภทความรูที่ควรจะตองใหความสําคัญกอนหลังและจะชวยใหมุสลิมในทุกสมัยสรางหลักสูตรบนพื้นฐาน
ของความรูที่ถูกประทานมา(วะหยู -วิว รณ )เปน รายวิช าที่บังคับ และจัดรายวิชาเสริมหรือวิช าเลือกและ
กิจกรรมจากองคความรูที่ไดจากการแสวงหาที่ใหเหมาะสมกับระดับการศึกษาบนพื้นฐานของบริบทที่มี
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ภูมิศาสตร ภาษาและสังคม (Ghulam Nabi Saqeb, ๒๐๐๐a อางถึงใน
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ,๒๕๕๒ )
ความรูประเภทแรกเปนความรูเกี่ยวกับศาสนา ซึงจําเปนและบังคับสําหรับมุสลิมทั้งมวลตองเรียนรู
(ฟรฎอีน-fardu ayn-บังคับเหนือทุกคน)เพื่อเปนทางนําและการทําหนาที่ในการจํานนตนตอพระเจา
(Muhammad Naqib Al-Atas,๑๙๙๑) ความรูประเภทที่สอง เปนความรูทางดานแสวงหา ซึ งประกอบ
ดวยศาสตรทางดานปรัชญา สติปญญาและเหตุผลบังคับเหนือมุสลิมบางกลุมเทานั้น หรือเรียกวาฟรฎกีฟา
ยะห(fardu kifayah) นักวิชาการอีกทานหนึ่งกลาววา ความรูประกอบดวยความรูทางดานศาสนปฏิบัติและ
ความรูในเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความรูทางดานศาสนปฏิบัติเปนความรูที่บังคับตองแสวงหาซึงจะเกี่ยว
ของกับสามเรื่อง คือ การศรัทธา การปฏิบัติและขอหามตางๆ(Shahibuddin Laming,๒๐๐๒) นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการอีกทานไดกลาววา ความรูศาสนา ประกอบดวย ๑) ความรูดานอะกีดะห(การศรัทธา)ที่ถูก
ตองที่สามารถใชในการทําใหตนเองปลอดภัยจากการตั้งภาคีตอพระผูเปนเจาและความชั่วรายตางๆ ๒)
ความรูทางดานอิบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)เปนความรูที่สามารถทําใหการปฏิบัติศาสนกิจดวยความ
ถูกตองตามที่กฎหมายอิสลามไดกําหนดไว ซึงรวมถึงดานภายใน เชน การตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮพระผู เปน
เจา (ซ.บ.-มหาบริสุทธิ์ยิ่งจงมีแดพระองค) ๓) ความรูดานอัคลาก(คุณธรรมจริยธรรม)เปนความรูที่สรางวินัย
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ความรูประเภทนี้เปนความรูที่มนุษยแสวงหามาไดโดยอาศัยสติปญญาและเครื่องมือตางๆในการปฏิสัมพันธกับจักรวาลทางกายภาพ บนเงื่อนที่จะตองยึดมั่นตอพระมหา

คัมภีรอัลกุรอานและชาริอะฮฺหรือเปนหลักการหรือกฎหมายอิสลาม ซึงเรียกวาอีกชื่อหนึ่งวา ศาสตรที่เปนฟรฏกีฟายะฮ(เปนศาสตรที่บังคับกลุมคนในภาคสังคมหรือชุมชน)

๑๘

ตนเองในดานความสัมพันธระหวางตนเอง ครอบครัว เพื่อนมนุษย และอื่นๆ ความรูดังกลาวนี้เปนความรู
บังคับพื้นฐานที่ตองเรียนรูสูการปฏิบัติหลักคําสอนอิสลามในทุกสถานที่และเวลา(Majdi Al-hilali,๒๐๑๗)
โดยสรุป ความรูในอิสลามสามารถแบงออกเปนสองประเภทใหญๆคือความรูที่ถูกประทานและ
ความรูแสวงหา ความรูประเภทแรกเปนความรูที่บังคับเหนือมุสลิมทุกคนและความรูประเภทที่สองถือเปน
หนาที่ของมุสลิมทั้งหมดในฐานะเปนสมาชิกของสังคม
๒.๑.๓. เปาหมายและหลักการศึกษาในอิสลาม : พื้นฐานวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลาม
๑) เปาหมายการศึกษาในอิสลาม
“อิสลาม”เปนคําภาษาอาหรับ มีความหมายวา ออนนอม ยอมตามและเชื่อฟง ความหมายทาง
ศาสนา “อิสลาม” หมายถึง การยอมตามและการเชื่อฟงอัลลอฮ(ซ.บ.) ศาสนาจึงไดชื่อวา“อิสลาม” อิสลาม
ไม ไ ด เ ป น ผลอั น เกิ ด มาจากการคิ ด ค น ของมนุ ษ ย ค นใดคนหนึ่ ง หรื อ จํ า กั ด วงอยู ใ นถิ่ น ใดถิ่ น หนึ่ ง โดย
เฉพาะ อิสลามเปนศาสนาสากล(อาบูอะลา เมาดูดี, ๑๙๙๒) อิสลามเปนวิถีการดําเนินชีวิตสําหรับมุสลิม
ดังนั้นทุกดานของชีวิตมุสลิมถูกกํากับไวโดยอัลกุรอานและอัซซุนนะห (วจนะและการประพฤติปฏิบัติตนของ
ทานศาสนทูต(ซ.ล.) ซึงรวมถึงดานตางๆอาทิเชน การศึกษา การปกครอง ธุ รกิจ คุณธรรมจริยธรรม การ
แตงงาน การรับมรดก และดานอื่นๆอีกมากมาย (Shamsoodien B. Parker, ๑๙๙๗) อัลกุรอานไดบัญชา
ใหมนุษยเชื่อฟงและปฏิบัติการดีตามเจตนารมภของอัลกุรอาน อีกทั้งไดใหทางนําที่ชัดเจนในการปฏิบัติ
ดังกลาว อัลกรุอานไดเชิญชวนมนุษยใหอาน(อัลกุรอานซูเราะหอัลอะลักที่ ๙๖ อายัตที่ ๑) (Abdul Hamid
AbuSulaiman, ๒๐๑๑) ดังปรากฏในโองการหรืออายัตแรกของการประทานคัมภีรอัลกุรอานดังที่กลาว
มาแลวในบทที่ ๑ มีความหมายดังนี้
“จงอานเถิด ในพระนามแหงองคอภิบาลของเจาผูทรงบันดาล ทรงสรางมนุษยมาจากกอนเลือด
กอนหนึ่ง จงอานเถิด พระผูอภิบาลของเจานั้นเปนผูทรงเกียรติยิ่ง ทรงสอนมนุษยดวยปากกา
ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (ซูเราะฮฺ อัล-อะลัก : อายัตที่ ๑-๕ )
การศึกษาอิสลามมีเปาหมายที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินชีวิตของมนุษย ซึงเปา
หมายการศึกษาอิสลามไดมีการอธิบายโดยนักวิชาการไวมากมายซึงในที่นี้นําเสนอเพียงบางสวนดังตอไปนี้
ทีป่ ระชุมโลกครั้งแรกวาดวยการศึกษามุสลิมที่จัดขึ้น ณ ประเทศซาอุดีอารเบีย ในป ค.ศ.๑๙๗๗
ไดมกี ารระบุเปาหมายและวัตถุประสงคการศึกษาโดยไดมีการทบทวนปญหา วางเปาหมายและวางแผนการ
ปฏิรูป การศึกษาของมุส ลิมเพื่อรับ การทา ทายและสนองความตองการทางดานการศึกษาของมุส ลิมใน
ปจจุบันและอนาคต(Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.,๑๙๗๙:Foreword อางถึงในซอลีฮะห
หะยีสะมะแอ และคณะ, ๒๕๕๒) และไดการระบุเปาหมายการศึกษาในอิสลามไวดังนี้(Syed Muhammad
al-Naquib al-Attas.,1979:158-159. และใน Husain, Syed Sajjad and Ashraf, Syed Ali,1979:44)
“การศึกษาควรมีเปาหมายเพื่อการเจริญเติบโตที่มีดุลยภาพทางบุคลิกภาพทั้งมวลของมนุษย โดย
การฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส การฝกฝนอบรม
๑๙

แกปจเจกมุสลิมตองเปนไปในลักษณะของการเติมเต็มความศรัทธาเขาไปในบุคลิกภาพทั้งมวล
และสร า งให มีความรูสึก ผูกพัน กับ อิส ลาม และใหส ามารถปฏิบัติต ามอัล กุร อานและซุน นะฮ
(พระวจนะฮฺและการปฏิบัติของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด ขอความสันติสุขจงประสบแดทาน)และให
ระบบคานิยมอิสลามมาควบคุมชีวิตดวยความเต็มใจและปติยินดี เชนนั้นปจเจกบุคคลสามารถ
กาวไปสูการตระหนักตอสถานภาพของการเปนคอลีฟะฮ3 ผูซึ่งพระองคอัลลอฮฺไดใหมอบอํานาจ
แหงจักรวาลนี้ ...การศึกษาควรสงเสริมในตัวมนุษยซึ่งแรงผลักดันที่สรางสรรคเพื่อปกครองตนเอง
และจักรวาลในฐานะที่เปนบาวที่แทจริงของพระองคอัลลอฮ...”
จากบริบทดังกลาว การศึกษาจะตองมีเปาหมายเพื่อการเจริญเติบโตที่มีดุลยภาพทางบุคลิกภาพทั้ง
มวลของมนุษย โดยการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส ดังนั้น
การศึกษาจะตองมุงเนนความเจริญเติบโตของมนุษยในทุกๆดาน เชน ดานจิตวิญญาณ ดานจิตนาการ ดาน
รางกาย ดานวิทยาศาสตร ภาษาศาสตร ทั้งในสวนปจเจกบุคคลและสวนรวม และโนมนาวดานตางๆเหลานี้
สูความดีและการบรรลุถึงความสมบูรณ เปาหมายสูงสุดของการศึกษาตั้งอยูบนการมอบหมายโดยสิโรราบ
ตออัลลอฮฺทั้งในระดับปจเจกบุคคล ชุมชนและมนุษยชาติ (Husain, Syed Sajjad and Ashraf,Syed Ali,
๑๙๗๙)
เปาหมายการศึกษาอิสลามไดอธิบายโดย อับดุลลอฮ อัลกอรี บิน สาและห (Abdullah Al-Qari
Bin Salleh, ๑๙๘๙) มี ๕ ประการ ดังนี้ คือ ๑) เพื่อมนุษยรูจักตนเอง ๒) เพื่อมนุษยรูพระผูเปนเจา ๓) เพื่อ
มนุษยรูจักความหมายชีวิตบนโลกนี้และโลกหนา ๔) เพื่อรูจักแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดี ๕) เพื่อนําแนว
ทางการดําเนินชีวิตที่ดีไ ปปฏิบัติใช สอดคลองกับ เปา หมายดังกลา วนี้ คอลิด ฮามิด อัล ฮาซิมี( Khalid
Hamid Al-Hazimi) ไดกลาววา เปาหมายของการศึกษาอิสลามจะชวยเสริมสรางในเรื่องวิทยาการ อะกี
ดะห(การศรัทธา) อิบาดะห(ศาสนกิจ) อัคลาก(จรรยามารยาท) อาชีพ และรางกาย
หะซัน ลังฆูลง (Hasan Langgulung, ๒๐๐๐ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)ไดสรุป
เปาหมายและวัตถุประสงคการศึกษาอิสลามออกเปน ๒ ประเภท คือ ๑) การสรางมนุษยที่ดี ที่ศรัทธาวาเขา
เปนเคาะลีฟะฮฺของอัลลอฮฺบนหนาแผนดินโดยมุงสรางความสมบูรณทั้งในดานการกระทําและบุคลิกภาพ
ตลอดจนความประพฤติ หนึ่งในความสมบูรณนี้ คือ การมีอัคลาก(คุณธรรมจริยธรรม)ที่สูงสง ๒)การสราง
สังคมที่ดีบนพื้นฐานของหลักคําสอนอิสลามดังนี้ ๑)ชวยสังคมในการสรางความสัมพันธทางดานสังคมที่มี
การประสานความรวมมือกันและมีดุลยภาพ ๒)สรางความเขมแข็งทางสัมพันธไมตรีในระหวางมุสลิมและมี
เอกภาพความเปนพี่นองผานการบูรณาการความคิด เจตคติและคานิยม ๓)ชวยสังคมมุสลิมพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ ๔)มุงสูการพัฒนาสังคมอิสลาม ๕) เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานเอกลักษณของวัฒนธรรม
อิสลาม
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จากเปาหมายการศึกษาอิสลามที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดดังนี้ เปาหมายสูงสุดของการ
ศึกษาอิสลาม คือ เพื่อพัฒนาปจเจกบุคคลใหเปนมนุษยที่ดีมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ มีลักษณะบูรณาการและ
สมดุลย มีศักยภาพสามารถทําหนาที่เปนบาวที่ดีและเปนผูน ําหรือคอลีฟะหของพระองคอัลลอฮบนหนาแผน
ดินในการทําหนาที่รับผิดชอบตอสังคมตามหลักคําสอนของอัลกุรอานและอัซซุนนะห สามารถดํารงชีวิตอยู
บนโลกนี้อยางมีความสุขและอยูในโลกหนาอยางปลอดภัยและไดรับความโปรดปราน
๒) หลักการศึกษาในอิสลาม
หลักการศึกษาทีร่ ะบุในอัลกุรอานและหะดีษ ตลอดจนคําพูดของนักปราชญทสี่ ามารถนํามาใช
เปนปรัชญาในการจัดการศึกษาอิสลามไดดังนี้
(๑)การศึกษาที่ตอเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตลอดชีวิตและการ
แสวงหาความรูเปนกระบวนการที่ตอเนื่องตั้งแตเกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต แรงจูงใจดังกลาวนี้ปรากฏอยูในอัล
กุรอาน อาทิเชน “…จงกลาวเถิดมูฮัมหมัดบรรดาผูรูกั บผูไมรูจะเทาเทียมกันหรือแทจริงบรรดาผูที่มีส ติ
ปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ” (อัล-ซูมัร 39:9) และมีหะดีษที่เกี่ยวของเชน“การศึกษาหาความรูนั้นเปน
หนาที่เหนือมุสลิมทั้งชายและหญิง” (รายงานโดย อบนุมาญะหและบัยฮากีย)“จงแสวงหาความรูตั้งแตใน
เปลจนถึงหลุมฝงศพ” (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
(๒) การศึกษาที่เปดกวาง การศึกษาอิสลามเปนการศึกษาที่เปดกวางสําหรับทุกคน ทุกคนที่
เปนสมาชิกของสังคมมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาได ดัง
วจนะของทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ที่วา “การศึกษาหาความรูเปหนาที่ของมุสลิมทั้งชายและหญิง”(รายงานโดย
อิบนุมาญะห) อิสลามไดใหสิทธิและโอกาสเสมอกันแกมุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิงในการศึกษาหาความรู
โดยมิไดแบงแยกชนชั้น เชื้อชาติและสีผิว ไมวาจะเปนคนหนุมสาวหรือคนเฒาชรา คนแข็งแรงหรือคน
พิการ ชายหรือหญิง คนร่ํารวยหรือคนยากจน การศึกษาในทัศนะอิสลามเปนกระบวนการตลอดชีวิตทั้งใน
ระดับบุคคลและครอบครัว ทั้งในระบบและนอกระบบ ทางดานวิชาชีพและดานวิชาการ ทุกคนในสังคม
สามารถศึกษาหาความรูไ ดตามความสามารถและศักยภาพที่มี (ซอลีฮ ะห หะยีส ะมะแอ,๒๕๕๖ และ
Parker, Shamsoodien, B.,๑๙๙๗)
(๓)บูรณาการ ครอบคลุม และสมดุล อิสลามไดใหความสําคัญตอความกาวหนาของชีวิตทั้ง
ทางดานศาสนาและดานวัตถุ อิสลามจึงไดกําชับควบคุมการดําเนินชีวิตในทางดานวัตถุใหอยูในทางสาย
กลางและในขณะเดียวกันอิสลามไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณไปดวย(Khan, Mohd.
Sharif, ๑๙๘๖)อิสลามเนนย้ําความสมดุลยในการพัฒนาบุคลิกภาพที่บูรณาการแลการอิสลามไดใหความสม
ดุลยดวยโลกทัศนความรูที่สมดุล ดังนั้นการจึงเปนเรื่องที่สําคัญในการบูรณการและคงไวซึงความสมดุล
ระหวางมิติองคความรูทางดานการประทานและความรูทางดานการแสวงหา มิ ติดานสติปญญาและจิต
วิญญาณ ความรูและคานิยมหรือทักษะ (Parker, Shamsoodien, B.,๑๙๙๗) อิสลามใหความสําคัญตอองค
ความรูทั้งที่เปนวิชาการทางดานศาสนาและทางดานวิชาการทางโลก ดังนั้นการศึกษาอิสลามจึ่งครอบคลุม
๒๑

คลอบคลุมทั้งการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตวิญญาณ และคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก)
(Langgulung, Hasan,๑๙๘๗) เปนการศึกษาที่อยูในรูปแบบบูรณาการหรือผสมผสานศาสตรสาขาวิชา
ตางๆในหลักสูตรเขาดวยกันอยางสมดุลและไดสัดสวน (อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖) โดยมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และจิต
วิญญาณ ตลอดจนความรูและคานิยมที่ดีงามหรือทักษะตางๆในทุกๆดานอยางครอบคลุมและสมดุล ซึงมี
ความสมดุลระหวางชีวิตในโลกนี้และโลกหนา ระหวางรางกายและวิญญาณ ระหวางปจเจกบุคลและสังคม
(Ramayulis, H.๒๐๐๘ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
(๔) คงไวซึ่งความดั้งเดิม การศึกษาอิสลามจะตองยึดวัตถุประสงค หลักสูตรและวิธีการจาก
มรดกอิสลามในขณะที่เปดสูอารยธรรมอื่นๆที่ไมขัดแยงกับอิสลาม การเนนย้ําจะตองใหความสําคัญตอจิต
วิญญาณอิสลาม แมกระทั่งวิทยาศาสตรและศิลปะสมัยใหมที่นํามาสอนจะตองรําลึกอยูเสมอวาหลักการ
ศรัทธาอิสลามจะตองคงอยูในใจกลางของวิชาการตางๆเหลานี้ (Langgulung, Hasan,๑๙๘๗ อางถึงในซอลี
ฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
(๕) มีความเปนเอกภาพ การศึกษาอิสลามจะตองปลูกฝงและสรางความเขมแข็งจิตวิญญาณ
ของความเปนเอกภาพ ความปรองดองสามัคคีระหวางปจเจกบุคคลและชุมชน การศึกษาอิสลามเปนการ
ศึกษาสําหรับมนุษยชาติที่วางอยูบนความเปนพี่นองในดานการศรัทธา (อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,
๒๕๕๖)
(๖) ครูเปนแบบอยาง ครูมีตําแหนงและมีเกียรติที่สําคัญยิ่ง ครูถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งในระบบ
การศึกษาอิสลาม ทั้งนี้เพราะครูเปนผูที่ชวยฝกฝนทักษะและความสามารถ ปลูกฝงขัดเกลาคุณธรรมคานิยม
และคุณลักษณะที่พึงประสงคใหปรากฏในตัวผูเรียน ตลอดจนมีอิทธิพลตออนาคตของนักเรียนนักศึกษายิ่ง
ดังที่อิควาน อัล-ซอฟาไดรายงานวา “เกินความสามารถของบุคคลแตละคนที่จะแสวงหาความรูโดยการทุม
เทความพยายามดวยตนเอง ดังนั้นนักเรียนตองการครูและการชี้นาํ สําหรับการเรียนรู คุณลักษณะ ความ
เชื่อและการปฏิบัติ”(Shalabi, Ahmad,๑๙๘๙.อางถึงใน Watchareeya Wanglem,๑๙๙๗)
(๗) ยืดหยุน พลวัตร และมีความเปนจริง หลักสูตรการศึกษาอิสลามตองบรรจุความเชื่อและ
แนวคิดของอิสลามเปนเนื้อหา นอกจากนั้นหลักสูตรตองมีความยืดหยุน มีความเปนพลวัตร และมีความเปน
จริงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม(Parker, Shamsoodien, B.,๑๙๙๗) อิสลามไดนําเสนอการศึกษา
ที่ไมมีขอบเขตจํากัดในดานสถานที่การศึกษาหาความรู และสถาบันการศึกษาในอิสลามนั้นมีความยืดหยุน
มีการพัฒนาการ และเปนไปตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗)
(๘) มิติดานสังคมของการเรียนรู อิบนุ ซีนา(นักการศึกษามุสลิมที่มีชื่อเสียงสําคัญในยุคสมัยอับ
บาซียะห ยุคทองของประวัติการศึกษาอิสลาม)ไดชี้ใหเห็นถึงสิ่งแวดลอมของหองเรียนมีความสําคัญเพราะ
จะเปนสวนที่สามารถถายโอนความรู และสามารถใหความผูกพันทางสังคมซึงเปนที่ที่ผูเรียนสามารถเรียนรู
ซึงกันและกัน และอาศัยอยูรวมกัน(Nasr,๑๙๘๗ อางถึงใน Parker, Shamsoodien, B.,๑๙๙๗) นอกจากนี้
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สิ่งแวดลอมทางสังคมหรือหองเรียนจะทําใหเพิ่มความเขาใจและสรางเพื่อนที่ชวยในการขัดเกลาคุณลักษณะ
นิสัยและสรางความเขมแข็งในคานิยมบางประการ(Nasr,๑๙๘๖ อางถึงใน Parker, Shamsoodien, B.,
๑๙๙๗)
๒.๑.๔. หลักสูตรการศึกษาอิสลาม
หลักสูตรการศึกษาอิสลามมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากหลักสูตรทั่วไป ซึ่งมโน
ทัศนหลักสูตรการศึกษาอิสลามมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ (Ali Ahmad Madkour อางถึงใน Fathi Hasan
Malkawi and Hussein Abdul Fattah.๑๙๙๒, อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖) คือ
๑) เปนระบบ
๒) เปนหลักสูตรที่ถูกประทาน(วะหฺยู)ที่มีลักษณะที่สมบูรณและบูรณาการ
๓) เปนหลักสูตรแหงเตาหีด(การใหการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮฺผูทรงเอกะ) เปนหลักการ
ของระบบอิสลามและหลักสูตรการศึกษาและเปนพื้นฐานการศรัทธาในอิสลาม
๔) เปนหลักสูตร“นานาชาติหรือไรพรมแดน
๕) เปนหลักสูตรที่“มั่นคง” ทุกการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจะครอบคลุมและคงไวซึ่งสัจ
ธรรม คานิยมและบรรทัดฐานที่ไดกําหนดไวในกฏของชีวิตที่พระองคอัลลอฮทรงกําหนดไว
๖) เปนหลักสูตรที่มี“ความครอบคลุม” ทั้งการวะฮฺยู การเปนบา ว จักรวาลและมนุษยใน
ลักษณะของมโนทัศนที่ครอบคลุม เปนธรรมชาติและมีเหตุผล
๗) เปนหลักสูตรที่มี “ความสมดุลย”
๘) เปนหลักสูตร“เชิงบวก” ที่ไดมาจากความสัมพันธเชิงบวกของพระองคอัลลอฮฺที่มีตอสิ่งถูก
สรางตางๆรวมถึงมนุษยดวย
๙) เปนหลักสูตรที่มี“ความเปนจริง”ใชกับโลกแหงความเปนจริง จัดการเกี่ยวกับความเปน
จริงที่มีเปาหมายอยางชัดเจน
อัลอะเฟนดี้ และคณะ(Al-Afendi, Muhd Hamid; Baloch, Nabi Ahmad. ๑๙๘๐) อธิบายไว
วาหลักสูตรการศึกษาจะตองตั้งอยูบนหลักการศรัทธาและอุดมการณอิสลาม มีความเหมาะสมกับสภาพ
ความเปนจริงและสามารถยืดหยุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆในสังคมได การศึกษาอิสลามจะตอง
ใหความสําคัญตอความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ทั้งนี้วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประเด็นสําคัญ
ของอารยธรรมสมัยใหม(Langgulung, Hasan,๑๙๘๗ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
จากการนําเสนอขางตน สามารถสรุปไดวา หลักสูตรการศึกษาอิสลามมีเอกลักษณเฉพาะ ซึงมี
คุณลักษณะสําคัญ คือ เปนระบบ เปนหลักสูตรที่ถูกประทาน(วะหฺยู)ตั้งอยูบนพื้นฐานหลักเตาฮีด(ความเปน
เอกะของพระเจา)หรือหลักการศรัทธาและอุดมการณอิสลาม มีลักษณะที่สมบูรณบูรณาการ ครอบคลุมทุก
มิติของชีวิตมนุษย มีความสมดุลย มั่นคง มีความเปนนานาชาติหรือไร สรางสรรคเชิงบวก และมีความเปน
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จริง มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและสามารถยืดหยุน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆใน
สังคมได
๒.๑.๕. มโนทัศนเกี่ยวกับวัฒนธรรมความรูในอิสลาม
อารยธรรมหนึ่งๆไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากวัฒนธรรม และวัฒนธรรมไมสามารถมีขึ้นได
หากปราศจากความรู(อิลม-ในความหมายภาษาอาหรับ) การแสวงหาความรูจึงไมเปนเพียงสิทธิทางเลือก
แตเปนหนาที่เหนือมุสลิมผูศรัทธาทุกคน ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ไดกลาวไววา การแสวงหาความรูเปนหนาที่
ของมุสลิมทุกคน(ชายและหญิง) กฎหรือหลักการพื้นฐานที่มารองรับการแสวงหาความรู ถือเปนหลักการที่
สําคัญที่ไมจํากัดในเรื่องพรมแดนหรือเวลาหรือสถานที่ ความรู(อิลม)คงอยูเปนคานิยมที่จุดประกายวิถีชีวิต
อิสลามผานศาสตรการเรียนรูตางๆที่หลากหลายทั้งหมดไมวาจะเปนดานสังคมการเมือง วิทยาการตางๆ
ศิลปะหรือจิตวิญญาณ (Ekmeleddin Ihsanojla,มปป.) วัฒนธรรมกับความรูจึงเปนเรื่องที่ควบคูกัน ในสวน
นี้เปนการนําเสนอความหมายของวัฒนธรรมอิสลามและวัฒนธรรมความรูเพื่อ เปนกรอบสูความเขาใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลาม
๑) วัฒนธรรมอิสลามกับวัฒนธรรมความรู
วัฒนธรรม มีคําจํากัดความที่หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ถายทอดทางสังคมทั้งหมด ศิลปะความ
เชื่อ สถาบัน และผลผลิตงานอื่นๆทั้งหมดของมนุษยและคุณลักษณะความคิดของชุมชนหรือประชากรกลุม
หนึ่งๆวัฒนธรรมเปนชุดของความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และแบบแผนทางพฤติกรรมที่รวมกันของกลุมหรือ
องคกร(Readers Digest Universal Dictionary) วัฒนธรรมมีบทบาทในชีวิตมนุษยในฐานะที่เปนแบบแผน
ทางวัฒนธรรมความคิดและการกระทําที่ชี้นาํ ความคิดและการกระทําของมนุษยและการตัดสินใจ อีกทั้งชวย
ผูคนควบคุมชีวิตของตนเองได ผูคนรับแบบแผนทางวัฒนธรรมจากผูปกครองและครูของเขา บุคคลคนหนึ่ง
อาจจะตระหนักหรือไมตระหนักในชีวิตตอมาวา วัฒนธรรมของเขาเปนเพียงแบบแผนหนึ่งจากหลายแบบ
แผนทางเลือกของการคิดและการกระทําจากการเลือก(Pederson,๑๙๙๑ อางถึงใน Gamal M. M.
Mostafa, ๒๐๐๖) นอกจากนี้วัฒนธรรมเปนพื้นฐานหนึ่งที่สําคัญของอารยธรรมซึงทําใหอารยธรรมมีรูป
ลักษณะที่เดนชัด วัฒนธรรมไดมีการสงผานจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง วัฒนธรรมเปนปจจัยในการ
กําหนดอารยธรรมมากที่สุดและเปนที่รูจักกันวาเปน”มรดกทางสังคม”(Quigley,The Evaluation of
Civilization อางถึงใน Kabuye Uthman Sulaiman,๒๐๑๗)มีลักษณะที่ซับซอนมากเหมือนกับอารยธรรม
วัฒนธรรมประกอบดวยพื้นฐานที่เปนสิ่งหรือวัตถุ(ที่มองเห็น)และสิ่งที่ไมใชวัตถุมอง(มองไมเห็น) สิ่งมองเห็น
เชน ที่อยูอาศัย งานฝมือ อาหาร เครื่องมือ เทคโนโลยี เสื้อผา และอุปกรณเครื่องใช สวนสิ่งที่มองไมเห็น
เชน สัญญาลักษณ ภาษา คานิยม ประเพณี การศรัทธา ดนตรี ความเชื่อและเจตคติ นักวิชาการบางทาน
ตัวอยางเชน(Edward Burnett Tylor,๑๘๗๑ อางถึงใน Kabuye Uthman Sulaiman,๒๐๑๗) ไดให
ความหมายของคําวา วัฒนธรรมหรืออารยธรรม พิจารณาในมิติของชาติพันธุ ซึงครอบคลุมทั้งความรู ความ
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เชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและนิสัยอื่นๆที่มนุษยไดแสวงหามาในฐานะที่เปน
สมาชิกของสังคม(KabuyeUthman Sulaiman, ๒๐๑๗)
โดยสรุป วัฒนธรรมมีความหมายที่ครอบคลุมในหลายดานๆรวมถึง ความรู ความเชื่อ ประเพณี
คานิยม คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ กฎหมาย การบริโภคอุปโภค ความสามารถและพฤติกรรมอื่นๆของคนใน
ของสังคมหนึ่งๆ
กรอบของความหมายวัฒนธรรมดังกลาวขางตนสามารถนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อิสลามที่ชัดเจนขึ้น ความหมายของวัฒนธรรมอิสลาม มูฮัมมัด อับดุลรออุฟ (Muhammad Abdul Rauf,
๑๙๙๔) ในหนังสือThe Muslim Mind : A study of the intellectual Muslim life during the
Classical Era ๑๐๑-๗๐๐A.H.(๗๑๙-๑๓๐๐A.D.)ไดกลาวไววา
วัฒนธรรมอิสลาม หมายถึง แบบแผนของสัจธรรมและทางนําที่ถูกประทานในคัมภีรอัลกุรอาน
และอัลซุนนะฮ (วจนะและการประพฤติปฏิบัติตนของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.))โดยมีพื้นฐาน
การบูรณาการผานประสบการณทางประวัติศาสตรอิสลาม หัวใจหลักของวัฒนธรรมอิสลาม คือ
ความรูทางดานการประทาน(มาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลซุนนะฮ-วจนะและแบบอยางการ
ประพฤติปฏิบัติของทานศาสนทูต-ซ.ล.)
ตามทัศนะของอิสมาอีล อัลฟารุกี (Ismail R. Faruqi, ๑๙๘๐ อางถึงใน Hazizan MD. NOON,
๒๐๑๗)ทานไดกลาวไววา วัฒนธรรมในทัศนะอิสลาม ควรใหความหมายเปน “อาดาบ-adab”(คําภาษา
อาหรับมีความหมายวา จรรยามารยาท ซึงประกอบดวย คําพูดที่ดี เจตคติ และการกระทําความดีตางๆ บน
พื้นฐานดังกลาวนี้ วัฒนธรรมอิสลามมีความเหมาะสมกับผูคนทั้งมวลในทุกสมัย ทั้งนี้เพราะเนื้อหาของ
วัฒนธรรมอิสลามสามารถสนองความตองการของมนุษยในดานกายภาพ จิตวิทยา สมอง สังคม และจิต
วิญญาณ นี่คือ ความจริง เพราะอิสลามนั้นเกี่ยวของกับการพัฒนาที่ครอบคลุมของมนุษย ซึงทุกมิติทั้งหมด
ของการพัฒนาปจเจกบุคคลไดมีการเนนย้ําอยางมาก วัฒนธรรมอิสลามมีลักษณะความเปนสากล และถูกให
ความหมายวาเปน กระบวนการที่มาจากพระองคอัลลอฮ(ผูเปนพระเจา)และไดมีการปฏิบัติโดยมุสลิม เปน
กระบวนการจากบนลงลาง
วัฒนธรรมอิสลามไดมจี ุดกําเนิดและหลักการตางๆจากแหลงความรูที่สําคัญของอิสลาม คือ คัมภีร
อัลกุรอานและอัซซุนนะห(วจนะและการประพฤติปฏิบัติ)ของทานศาสนทูต(ซ.ล.) วัฒนธรรมอิสลามมีเอก
ลักษณที่มาจากพื้นฐานและหลักการตางๆจากแหลงความรูที่ถูกประทาน(Gamal M. M. Mostafa,๒๐๐๖)
วัฒนธรรมอิสลามจึงมีความกวางขวางครอบคลุมในทุกดานของชีวิตและมีความเปนเอกลักษณที่ชัดเจน
ดังทีเ่ มจอร Mayor,๑๙๙๘ อางถึงใน Gamal M. M. Mostafa,๒๐๐๖)ไดกลาวถึงเอกลักษณของวัฒนธรรม
อิสลามไววา
ความดั่งเดิมและความครอบคลุมของวัฒนธรรมอิสลามโดยมีตัวชีว้ ัดวัฒนธรรมอิสลามที่มี
รากฐานมาในอดีตยังคงมีชีวิตอยูจนถึงวันนี้ วัฒนธรรมอิสลามยังคงมีการพัฒนามโนทัศน
เกี่ยวกับปจเจกบุคคลและจักรวาล ปรัชญาชีวิตและศิลปะการดํารงชีวิตมาอยางตอเนื่อง
๒๕

ซึ่งยังคงเปนที่ประจักษแกรองรอยอันทรงเกียรติแหงมรดกของอิสลาม และไดเปนสวน
ประกอบสําคัญของมรดกแหงมนุษยชาติ
วัฒนธรรมอิสลามถือเปนสวนหนึ่งของศาสนาอิสลาม ดังคํากลาวของโมฮัมมัด ชารีฟ คาน(Khan,
Mohd.Sharif,๑๙๘๖)ที่วา อิสลามเปนศาสนาแหงระบอบการดําเนินชีวิตที่สมบูรณแบบและครอบคลุมใน
ทุกดานที่พระผูเปนเจาทรงประทานมาเพื่อเปนทางนําใหแกมวลมนุษยชาติ และไดทรงสงแต งตั้งทานนบีมู
ฮัมมัด(ซ.ล.)เปนศาสนฑูตทานสุดทายเพื่อเปนแบบอยางที่ดีและสมบูรณแบบในทุกๆดานของชีวิต ดังพระ
บัญญัติในคัมภีรอัลกุรอานความวา“โดยแนนอน ในรอซูลของอัลลอฮมีแบบฉบับอันดีงามสําหรับเจา ” และ
พระองคไดทรงประทานคัมภีรอัลกุรอานมาเปนธรรมนูญที่มุสลิมจะตองยึดเปนแนวทางหรือครรลองในการ
ดําเนินชีวิต
บนพื้นฐานของหลักการคําสอนในอิสลาม หลักการพื้นฐานของวัฒนธรรมความรูอิสลามมีคุณ
ลักษณะที่ครอบคลุมและบูรณาการ โดยใหความสําคัญกับความรูที่เกี่ยวของกับศาสนาโดยตรงและความรูที่
เกี่ยวของกับทางโลก การใหความสําคัญกับความรูทั้งสองประเภทสามารถทําใหมนุษยเติมเต็มความตองการ
ทางดานสติปญญา วิญญาณและรางกายของมนุษย ซึ่งเหตุผลดังกลาวนี้สงผลตอการสรางสังคมที่มีเอกภาพ
และนําไปสูการสรางการดําเนินชีวิตที่สันติสุข(Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒)
จากขอมูลขางตนสรุปไดวา วัฒนธรรมอิสลาม หมายถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตทุกดานของมุสลิม
ที่มีแ บบแผนของสั จ ธรรมและทางนํ า ที่ ถูก ประทานในคั มภีร อัล กุร อานและอั ล ซุน นะฮ ( วจนะและการ
ประพฤติปฏิบัติตนของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)) โดยมีแหลงสําคัญมาจากคัมภีรอัลกุรอานและอัลซุน
นะห(วจนะและการประพฤติปฏิบัติ)ของทานศาสนทูต(ซ.ล.) วัฒนธรรมอิสลามคงไวซึงความดั่งเดิม มีความ
ครอบคลุมทุกดานของชีวิตทุกยุคทุกสมัย วัฒนธรรมอิสลามกับความรูและวัฒนธรรมความรูมีความสัมพันธ
อยางแนนแฟน เพราะหัวใจหลักของวัฒนธรรมอิสลาม คือ ความรูที่ถูกประทานจากพระองคอัลลอฮ (ซ.บ.)
การพิจารณาวาสังคมหนึ่งๆมีวัฒนธรรมความรูเกิดขึ้นหรือไม สามารถใชนิยามของวัฒนธรรม
ความรูของวันมูหัมมัดนูร วันดาวูด(Wan Muhammad Nor Wan Daud,๑๙๙๕) ที่วา
วัฒนธรรมความรู คือ สภาพสมาชิกสวนใหญในสังคมทุกเพศ ทุกวัย ทั้งโดยทางตรงหรือทางออม
ตางมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาในทุกโอกาสที่อํานวยและการตัดสินใจกระทําการใดๆทั้งในกิจ
การสวนตัวหรือกิจการสวนรวมในสังคมไดกระทําและปฏิบัติอยูบนฐานความรู ความอวิชาและโง
เขลาถูกรังเกียจในสังคม ความรูและผูมีความรูไดรับการเทิดทูน ความคิดเห็นหรือการกระทําใดๆ
ที่มิไดวางอยูบนพื้นฐานความรูจะถูกรังเกียจและไมไดรับการยอมรับในสังคมและกระบวนการ
ศึกษาหาความรูนั้นไดเกิดขึ้นในหลากหลายสาขาวิชามิใชเกิดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
เทานั้น
สอดคลองกับคํากลาวขางตน วันมูหัมมัดนูร วันดาวูด (Wan Muhammad Nor Wan Daud,
๑๙๙๕)ไดกลาวไวโดยสรุปวา คานิยมที่สําคัญที่ควรมีสําหรับปจเจกบุคคลหรือสังคมหนึ่งๆทีม่ ีวัฒนธรรม
ความรู คือ คานิยมในการวางสถานะความรูใหเปนความดีอันดับแรกและเปนพื้นฐานในการสรางความดี
อื่นๆทั้งหมด
๒๖

นอกจากนี้วันกามารียะฮฺ เลมัน และมัซละฮฺ ยะฮฺกูบ(Wan Kamariyah Leman and Maslah
Yakub,๒๐๐๒) ในหนังสือประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอิสลาม(Sejarah Dan Tamadun Islam) ได
อธิบายถึงความหมายของวัฒนธรรมความรูที่สะทอนถึงวิถีการดําเนินชีวิตหรือแนวทางการแสดงออกของ
ผูคนเกี่ยวกับความรูที่รวมถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความรูโดยใหความหมายดังนี้
วัฒนธรรมความรู หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตหรือแนวทางการแสดงออกของคนที่ไดปฏิบัติสืบตอ
กันมาเกี่ยวกับความรูไ มวาจะเปนรูปแบบวิธีการในการเสาะหาความรู สถานที่มีการจัดการเรียนรู
สื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนแนวคิด อุดมการณ คานิยม มโนทัศนและอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับความรูที่ไดถือกําเนิดพรอมๆกับกิจกรรมการเรียนรูในสังคมมนุษย ดังนั้นภายใตกรอบ
ความหมายของคําวาวัฒนธรรมความรูนี้ยังมีวัฒนธรรมยอยอื่นๆอีกมากมาย เชน วัฒนธรรมการ
เรียนรูและวัฒนธรรมการใชสื่อ เปนตน
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมความรู คือ วิถีการดําเนินชีวิตหรือแนวทางการ
แสดงออกของคนที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมาเกี่ยวกับความรู ทั้งรูปแบบวิธีการในการแสวงหาความรู สถานที่มี
การจัดการเรียนรู สื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตลอดจนแนวคิด อุดมการณ คานิยม มโนทัศน
และอื่นๆที่เกี่ยวกับความรู ซึงสมาชิกสวนใหญในสังคมทุกเพศ ทุกวัยตางมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาใน
หลากหลายสาขาวิชาในทุกโอกาสที่อํานวย และการตัดสินใจกระทําหรือปฏิบัติกิจการใดๆทั้งในดานสวนตัว
หรือสวนรวมในสังคมอยูบนฐานความรู อีกทั้งความรูและผูมีความรูไดรับการเทิดทูน
๒) ความสําคัญของวัฒนธรรมความรู
วันกามารียะฮฺ เลมัน และมัซละฮฺ ยะฮฺกูบ(Wan Kamariyah Leman and Maslah Yakub,
๒๐๐๒ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖)ไดกลาวถึงความสําคัญหรือประโยชนของการเกิด
วัฒนธรรมความรูในสังคมโดยสรุปดังนี้
(๑) เพื่อใหเกิดสังคมที่มีความรู การสรางสังคมหนึ่งที่รูจักความรู รักความรูพรอมกับมีความ
ทะเยอทะยานเพื่อใหไดมาซึ่งความรู ทําใหแผขยาย เกิดประโยชนและปฏิบัติใชความรู ปรากฏการณ
ดังกลาวจะทําใหเกิดวัฒนธรรมความรูและจะยกใหความรูอยูในสถานภาพที่สูงสงในระบบชีวิตของสังคม
(๒) เพื่อสรางชนรุนใหมที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมความรูที่เกิดขึ้นในสังคมอิสลามสงผลทําให
ประชาชาติมุสลิมมีคุณภาพ
(๓) เพื่อสรางสังคมที่สันติสุขและมีความเปนเอกภาพ วัฒนธรรมความรูอิสลามมีคุณลักษณะที่
ครอบคลุมและบูรณาการ โดยใหความสําคัญกับความรูที่เกี่ยวของกับศาสนาโดยตรงและความรูที่เกี่ยวของ
กับทางโลกซึงความรูทั้งสองประเภททําใหมนุษยเติมเต็มความตองการทางดานสติปญญา วิญญาณและ
รางกายของมนุษย ซึงจะสงผลตอการสรางสังคมที่มีเอกภาพและนําไปสูการสรางการดําเนินชีวิตที่สันติสุข
(๔) เพื่อสงเสริมความเขมแข็งของประชาชาติอิสลาม วัฒนธรรมความรูมีความสําคัญยิ่งในการ
สรางบรรดาปญญาชน ผูนาํ และอุละมาอฺ(นักปราชญ)ที่มีคุณภาพและจะสงผลตอการสรางความเขมแข็งให
๒๗

เกิดขึ้นในสังคมได ดังในยุคสมัยประวัติศาสตรอิสลามที่รุงเรื่องเปนตนตอที่ทําใหเกิดนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
อิสลามที่มีชื่อเสียงและชาญฉลาดปรากฏขึ้นอยางมากมายสงผลตอการสรางความเจริญรุงเรื่องและความ
เขมแข็งของสังคมในยุคดังกลาว
(๕) เพื่อสรางสังคมอารยะ วัฒนธรรมความรูมคี วามสําคัญในการสรางสังคมอารยะ และอัลกุ
รอานเปนปจจัยสําคัญทําใหใหเกิดกระบวนการทางความรูแ ละวัฒนธรรมความรูที่ปฏิบัติโดยปจเจกบุคคล
และสมาชิกของสังคม และเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอารยธรรมมนุษยและนํามาซึ่งหลักฐานการสราง
อารยธรรมประชาชาติอิสลาม(Langgulung, Hasan, ๑๙๗๙ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖)
ความสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมความรู ดั ง กล า วข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า วั ฒ นธรรมความรู มี
ความสําคัญ คือ สรางปจเจกบุคคลหรือชนรุนใหมใหมีคุณภาพ สรางความเขมแข็ง ใหแกประชาชาติอิสลาม
สรางสังคมแหงความรูที่มีความเอกภาพ ความเจริญกาวหนาและสันติสุขที่ยั่งยืน
๓)วัฒนธรรมความรูในประวัติศาสตรอิสลาม
อิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมประชาชาติใหศึกษาหาความรู ดังจะพบหลักฐานตางๆที่ไดกลาวถึง
ความประเสริฐของความรูและผูรูไวมากมายในอัลกุรอานและอัลหะดีษ ดังขอเขียนของวันมูหัมมัดนูร วันดา
วูด(Wan Mohm Nor Wan Daud, ๑๙๘๙อางถึงใน Shahibuddin Laming,๒๐๐๒) ทีก่ ลาวไววา
“อัลกุรอานไดใชการเนนย้ําเพื่อปลูกฝงมโนทัศนตางๆที่สําคัญ โดยเฉพาะลงในจิตสํานึกของผูฟง
อยางลุมลึก ในคัมภีรอัลกุรอานไดเนนย้ําคําวา “อัลลอฮ“(พระผูเปนเจาในอิสลาม)และคําวา
“รอบบ”(พระผูอภิบาล)“จํานวน ๒,๘๐๐ครั้ง และ ๙๕๐ครั้ง ตามลําดับ และไดคําเปนรากศัพท
คําวา “อิลมุ” (ความรู)ไมรวมถึงคําวา ‘alam (คํามีปรากฏจํานวน 750 ครั้ง ซึงเปนอันดับ
สามของการคํานวณตัวเลขและความสําคัญ”
อิสลามเปนศาสนาที่รักตอความรู เชิญชวนใหผูนับถือศาสนาแสวงหาความรู ณ ที่ใดก็ตามที่
บุคคลนั้นอาศัยอยูโดยไมคิดถึงปจจัยทางดานอายุ สถานที่ และตําแหนง อิสลามสั่งใหประชาชาติเผยแผ
ขยายความรูเพื่อสรางประโยชนใหแกมวลมนุษยชาติบนหนาแผนดินนี้ วิชาความรูที่กําชับใหแสวงหานั้นมิได
จํากัดขอบเขตเพียงความรูดานอิบาดัต(การปฏิบัติศาสนกิจ)แตรวมถึงความรูในทุกดานเพื่อการจัดการและ
การบริหารโลกนี้ ทั้งนี้เพราะอิสลามเปนระบบการดําเนินชีวิตที่สมบูรณแบบที่ครอบคลุมทุกดานของการ
ดําเนินชีวิตมนุษยบนโลกนี้ (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖)
กามาล เอ็ม เอ็ม มุส ตอฟา(Gamal M. M. Mostafa.,มปป.)ไดกลา วไววา ศาสนาอิส ลามได
กระตุนใหมุสลิมไดแสวงหาศาสตรและความรูดังปรากฏใน(อายัต)โองการแรกของคัมภีรอัลกุรอานที่ถูก
ประทานลงมาวา“จงอาน ดวยพระนามของอัลลอฮ(ซ.บ.)ผูทรงสราง”(ซูเราะหที่ ๙๖ อายัตที่ ๑) อิสลามได
ใหความยิ่งใหญที่สูงสงกับการศึกษา...ความรู(อิลมุ)ไดครองตําแหนงที่สําคัญในอิสลาม ดังหลักฐานที่ปรากฏ
วามีจํานวนมากกวา ๘๐๐ อางอิงในคัมภีรอัลกุรอานที่ยิ่งใหญของอิสลาม ความสําคัญของการศึกษาไดเปน
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คําสอนที่ถูกเนนย้ําบอยมากในอัลกุรอาน อายัต(โองการ)อัลกุรอานดังกลาวนี้ไดใหเปนแรงกระตุนที่เขมแข็ง
สําหรับชุมชนชาวมุสลิมใหมุงมั่นในการศึกษาและเรียนรู อาทิเชน
“อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทิดเกียรติแกบรรดาผูที่ศรัทธาในหมูพวกเจา และบรรดาผูไ ดรับความรู
หลายชั้น และอัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่งในสิ่งที่พวกทานกระทํา…”(ซูเราะหอัลมุญาดะละฮฺ อายัตที่11)
“โอพระผูอภิบาลของฉัน โปรดเพิ่มพูนความรูแกฉัน” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา อายัตที่114)
ดวยความสําคัญของความรูในอิสลามดังกลาวขางตน ประวัติศาสตรอิสลามที่ไดแสดงใหประจักษ
แลววาความเจริญและความยิ่งใหญของประชาชาติอิสลามที่ใหความสําคัญตอวิชาความรูที่สงผลตอความ
เจริญในยุคสมัยตอๆมา ที่เรียกวา “วัฒนธรรมอิกเราะฮฺ”อิกเราะอฺ แปลวา จงอาน ซึ่งเปนอายัตหรือ
โองการแรกของคัมภีรอัลกุรอานทีพ่ ระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหทานนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.) ในที่นี่หมายถึง การ
อาน การศึกษาหาความรู4ที่เผยแพรในสมัยของทานนบีที่ไดเปลี่ยนแปลงความมืดมิดของสังคมญาฮีลียะฮ
(หมายถึง อวิชาหรือไรการศึกษา)สูสังคมอิสลามที่รุงโรจน สังคมที่มีแตความรุนแรง ความอยุติธรรมเปลี่ยน
ไปสูพ ลังอํา นาจที่ยิ่งใหญจ นถึงระดับ การมีคุณ ธรรมจริย ธรรมที่สูงส งที่ไ ดรับ การยอมรับ ไม เพีย งแตใ น
คาบสมุทรอาหรับเทานั้น หากรวมไปถึงยุโรปอีกดวย ความตอเนื่องดังกลาวไดถือปฏิบัติสืบเนื่องโดยเหลา
คอลีฟะห(บรรดาผูนํารัฐอิสลามศืบจากทานศาสนทูต -ซ.ล.)ทั้งหลายจนสงผลใหอิสลามเปนประชาชาติ
ตัวอยาง ผลดังกลาวเราสามารถพิสูจนไดจากผลงานของบรรดาปวงปราชญมุสลิมในศาสตรสาขาตางๆ
ดังที่ฟรันซ โรเซนธอล (Franz Rosenthal,๑๙๗๐ อางถึงใน Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒ และอางถึง
ในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ(๒๕๕๖) ไดกลาวไวในหนังสือ “Keagungan Ilmu–ความยิ่งใหญของความรู”วา
“อิทธิพลของความรูที่ทําใหเจริญกาวหนาโดยนักวิชาการปวงปราชญมุสลิมเปนพื้นฐานที่ชวยโลกตะวันตก
บรรลุถึงความรุงโรจนในสมัยนี้”
อิสลามกับประเด็นของวัฒนธรรมความรูเปรียบเสมือนสองเครือขายเชื่อมโยงที่มีความสัมพันธ
กันอยางแนนแฟน ความรูนับเปนประเด็นที่สําคัญประเด็นแรกในประวัติศาสตรของมนุษยชาติเริ่มตั้งแตการ
เลือกนบีอาดัม เหตุการณสําคัญของการใหเกียรติตอนบีอาดัมในการทําหนาที่เปนเคาะลีฟะฮฺ (ตัวแทน
พระองคบนหนาแผนดิน)เปนที่ประจักษวาขึ้นอยูกับพื้นฐานของความรู ดังพระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺ
ในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮ อายัตที่ ๓๑ มีความหมายดังนี้ “แลวพระองค ไดทรงสอนอาดัม ถึง
นามของทุกสรรพสิ่ง” (Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒)
การเติมเต็มวัฒนธรรมความรูไดมีมาอยางตอเนื่องจนกระทั้งถึงรอซูล(ศาสนทูต)ทานสุดทาย คือ
นบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) เหตุการณประวัติศาสตรที่อัลลอฮฺไดทรงประทานวะฮฺยู(วิวรณ)ครั้งแรกที่ถ้ําฮิรอฮฺมี
ความสัมพันธกับประเด็นของความรู ดังความหมายในอัลกุรอาน ซูเราะฮฺที่ ๙๖ อัล-อะลัก อายัตที่ ๑-๕
จงอานดวยพระนามแหงพระเจาของเจาผูทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษยจากกอนเลือด จงอานเถิด
และพระเจาของเจานั้นเปนผูทรงใจบุญยิ่ง ผูทรงสอนการใชปากกา ผูทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขา
ไมร…ู (Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒ อางถึง ในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖)
4

อิกเราะอฺ แปลวา จงอาน ซึ่งเปนอายัตหรือโองการแรกของคัมภีรอัลกุรอานที่พระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหทานนบีมูฮัมมัด(ซ.ล.)
ในที่นี่หมายถึง การอาน การศึกษาหาความรู
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โองการ”อิกเราะห”(เปนคําสั่งใชใหอาน)นี้ถือเปนหนาที่ของมุสลิมทั้งหลายตองเรียนรูเพื่อการอาน
ทั้งนี้เพราะการอานเปนเงื่อนไขเบื้องตนในการแสวงหาความรู การเนนย้ําดังกลาวนี้มีเหตุผล ทั้งนี้นักการ
ศึกษาทั้งหมดไดเขาใจแลววาความสามารถการอานเปนเครื่องมือในการเรียนรูและการแสวงหาความรูซึง
รวมถึงกระบวนการทองจําบทเรียน ความจําและการใหความสนใจมุงมั่นทางความคิด คําสอนอิสลามจาก
โองการดังกลาวนี้ แสดงใหเขาใจวาความรูทั้งหมดและแหลงการเรียนรูนั้นมาจากพระองคอัล ลอฮ (Che
Noraini Hashim,๒๐๑๔)
เมื่ออัลกุรอานในซูเราะหดังกลาวนี้ถูกประทานลงมา หลังจากนั้น ผูคนไดมีการอานตลอดไป
ตราบใดที่มนุษ ยชาติยังคงอยู หากปราศจากการอา นและการเขีย นในรูป แบบที่หลากหลาย มนุษ ยไ ม
สามารถถูกเตรียมสําหรับการทําหนาที่การเปนบาวและตัวแทนบนโลกนี้ และมนุษยจะไมสามารถพัฒนา
อารยธรรมใหมีความเจริญกาวหนาได การอานเปนสิ่งจําเปนที่ตองตามดวยการบันทึกและการเขียน เปน
เครื่องมือพื้นฐานในการสราง การทํานุบํารุงและรักษาวัฒนธรรมมนุษยจากรุนหนึ่งไปสูรุนตอไป อัลกุรอาน
ไดยืนยันมนุษยเปนสิ่งถูกสราง“การอาน”โดยการบัญชาใหมนุษย(ดวยคําวา)“จงอาน”(“Read!”) ในการ
ปฏิบัติตามคําบัญชาดังกลาว ทําใหดานสําคัญของธรรมชาติมนุษย(ที่ถูกสราง)สูความสนใจของเราและนํา
ธรรมชาติดังกลาวมาเปนศูนยกลางของความตระหนักของเรา ในขณะเดียวกันการยื นยันดังกลาวมาใน
รูปแบบคําสั่งที่มีความหมายในการชี้นําความสามารถของมนุษยเราในวิธีการที่จะใชมันเพื่อความดี และการ
ใชความสามารถดังกลา วจะถูกโนมนาวโดยการศรัทธา วิทยปญญา และความรูสึกของเจตนาทางดา น
จริยธรรม ดังตัวอยางจากอัลกุรอาน อาทิ (Abdul Hamid AbuSulaiman,๒๐๑๑)
อายัต(โองการ)อัลกุรอานดังกลาวขางตนไดอธิบายถึงวัฒนธรรมความรู ซึงเปนวัฒนธรรมการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชาติอิสลาม วิสัยทัศนที่นํามาโดยอิสลามในการใหความสําคัญ
ตอความรูเพื่อจะเปนหนทางที่ยิ่งใหญในการนําไปสูความเปนเลิศในการดําเนินชีวิต อิสลามไดชี้ใหประจักษ
วาความรูที่สงเสริมพื้นฐานหลักการศรัทธา(เตาฮีด)เปนจุดสําคัญของความรุงโรจนของประชาชาติอยาง
แทจริง วัฒนธรรมความรูดังกลาวรูจักกันในนาม“วัฒนธรรมอิกเราะอ”(อิกเราะอ แปลวา อาน หรือศึกษา
หาความรู)ซึ่งเปนวัฒนธรรมความรูที่ใชรูปแบบการศึกษาคัมภีรอัลกุรอานเปนฐานสําคัญ และเปนวัฒนธรรม
ที่ ป ฏิ บั ติ กั น อย า งแพร ห ลายในสมั ย ของท า นนบี มู ฮั ม มั ด (ซ.ล.)ศาสนฑู ต ของศาสนาอิ ส ลามจนเป น
ปรากฏการณที่เดนชัดที่สงผลทําใหสามารถสรางสังคมอิสลามใหมีความรุงโรจนและมีคุณธรรมจริยธรรมที่
สูงสง ซึงไดรับการยอมรับทั้งในคาบสมุทรอาหรับและรวมไปถึงทวีปยุโรป(Wan Kamariah Leman,๒๐๐๒
อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, ๒๕๕๖)
๓.๑) สถาบันการศึกษาในประวัติศาสตรอิสลาม : แหลงวัฒนธรรมความรู
ภาพวิวัฒนาการวัฒนธรรมการเรียนรูในอิสลามไดอธิบายโดยอับดุลเลาะฮ มูฮัมมัด และคณะ
(Abdullah Muhammad Zin and others, ๒๐๐๕)ไววา หลักคําสอนในอัลกุรอานเกี่ยวกับมโนทัศนความ
รูและการเผยแผความรูไดถูกนํามาปฏิบัติตามและไดถูกทําใหปรากฏเปนจริงในชีวิตของศาสนฑูตมูฮัมมัด
๓๐

(ซ.ล.) วัฒนธรรมความรูอิสลามไดถูกปลูกฝงใหแกบรรดาสาวกของทาน ดังปรากฏเปนที่ประจักษในสถาบัน
วิชาการ”อัลอัรกอม”5ที่นครเมกกะ
(๑) บานอัลอัรกอม
หะซัน ลังฆูลงไดกลาววาสถาบันการศึกษาหรือบานอัลอัรกอม(al-Arqam bin Abi al-Arqam)
ถือเปนสถาบันการศึกษาแหงแรกในประวัติการศึกษาอิสลามที่มีครูผูยิ่งใหญ คือ ทานนบีหรือศาสนทูต(ซ.ล.)
ทานไดรวมกลุมคนที่ติดตามทานและศรัทธาตอทานโดยลักษณะไมเปดเผย ณ ที่สถาบันการศึกษาแหงนี้
ทานนบี(ซ.ล.)ไดทําการสอนโองการ(อายัต)จากคัมภีรอัลกุรอานและสรางอุดมการณที่สอดคลองกับหลักคํา
สอนอิสลามที่มีเกียรติ (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗)
(๒) มัสยิด
เมื่อมุสลิมทําการอพยพจากนครเมกกะหไปยังนครมาดีนะหหลังจากฮิจเราะห(การอพยพ)
จํานวนมุสลิมเพิ่มมากขึ้นบานของชาวอันศอร และบานอื่นๆไมสามารถรับจํานวนมุสลิมที่เพิ่มขึ้นมาก จึงใช
มัสยิดเปนสถานที่และเปนสถาบันการศึกษาแหลงที่สอง มัสยิดเปนสถาบันการศึกษาหลักในสมัยทานนบี
(ซ.ล.) (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗) มัสยิดนาบาวี ณ นครมาดีนะห(ประเทศซาอุดีอารเบีย)เปนสถานที่
จุดเนนในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางดานวิชาการของมุสลิมรุนแรก (Abdullah Muhammad Zin and
others, ๒๐๐๕) ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ไดใหความสําคัญตอการศึกษาทั้งวิชาการทางดานศาสนาและวิชาการ
ทางดานโลก ดังที่อะฮหมัด ซาลาบี (Ahmad Shalabi, ๑๙๕๔) ไดกลาววา
“…เมื่อทานรอซูล(ศาสนทูตมุฮัมมัด-ซ.ล.)ไดมาถึงเมืองมะดีนะฮ ทานไดสรางมัสญิดขึ้นที่อัลมิรบัด
(al Mirbad) และในมัสญิดแหงนี้ ทานศาสนทูตไดทําการสอนแกบรรดาเศาะฮาบะฮฺ(สาวก)ของ
ทานเกี่ยวกับวิชาการทางดานศาสนาและวิชาการทางโลก”
มัสยิดเปนสถาบันการศึกษาหลักในสมัยทานนบี(ซ.ล.)และสมัยเคาะลีฟะฮฺอัรรอชีดีน มุสลิมก็ไดใช
มัสยิดเชนกันในการเรียนความรูสาขาวิชาอื่นๆควบคูกับความรูศาสนาในชวงที่มีการเผยแพรความรูสาขา
วิชาอื่นๆเขาสูสังคมมุสลิม(Langgulung,Hasan,๑๙๘๗) มัสยิดเปรียบเสมือนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และโรงเรียนระดับสูงในเวลาเดียวกัน(Asma Fahmi, ๑๙๔๗ อางถึงใน Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗)
มัสยิดมีคุณสมบัติที่กวางขวาง มีหนาที่สําคัญไมใชเพียงแคเปนศูนยกลางการทําอิบาดะห แตยังเปนศูนยที่มี
ความสมบูรณและทําหนาที่เผยแผวัฒนธรรมความรูอิสลาม ตามทัศนะของ(Abdullah Muhammad Zin
and others, ๒๐๐๕)
(๓) กุตตาบ
ในสมัยการปกครองของราชวงคอุมัยยะฮฺที่ไดบริหารปกครองมานาน มัสยิดไดถูกใชเปนสถานที่
เรียนมายาวนาน แตสังคมมุสลิมในสมัยนั้นมีความตองการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนกอนการเขาไปเรียนใน
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“อัลอัรกอม”เปนชื่อของสาวกทานหนึ่งที่เปนเจาของบานที่ใหใชบานเปนสถานที่แหงแรกเพื่อบริการในการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน
โดยทานศาสนฑูต ซ.ล.)

๓๑

มัสยิด โดยเฉพาะเด็กๆ(เพื่อหลีกเลี่ยงความสกปรกที่จะเกิดขึ้น) จึงไดปรากฏ “กุตตาบ”(พหุพจนใช “กะตา
ติบ6”) ขึ้นเปนสถานศึกษาแหลงที่สาม Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗) ในชวงเริ่มแรกมัสยิดไดถูกใชเพื่อ
การศึกษาระดับตน แตบรรดามุสลิมรุนหลังตองการใหมีการอบรมเด็กเล็กๆจัดขึ้นที่สถานที่เฉพาะ เพราะ
กลัวเด็กจะเขามัสญิด และปกติเด็กนั้นไมสามารถรักษาความสะอาดได” (Asma Fahmi, ๑๙๔๗ อางถึงใน
Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗) ดังนั้น”กุตตาบ”นับเปนสถาบันการศึกษาที่สาํ คัญในการใหการศึกษาอบรม
เยาวชนมุสลิมในประวัติศาสตรการศึกษาอิสลามหรือเปนสถานศึกษาที่มีสวนในการพัฒนาการศึกษาใน
ประวัติศาสตรอิสลาม (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗)
(๔)ดาร อัล-ฮิกมะฮฺ
ในสมัยการปกครองราชวงศอับบาซียะฮฺไดมีปรากฏสถาบันการศึกษาแหลงที่สี่เริ่มเกิดขึ้นในสมัย
นี้คือ ดาร อัล-หิกมะฮฺ เปนสถาบันการศึกษาไดมีการขยายสาขากอตั้งขึ้นตามหัวเมืองใหญๆ เชน เมาซิล
ไคโร ฟุสฎอต และฮัลบฺ การกอตั้งดาร อัล-ฮิกมะฮฺโดยมีศูนยกลางอยูที่แบกแดก จัดตั้งขึ้นโดยเคาะลีฟะฮ
อัล-มะมูน ซึ่งมีเปาหมายในชวงเริ่มแรก คือ เพื่อเปนสถาบันการแปลที่สําคัญที่เกิดขึ้นอยางกวางขวางใน
สมัยของทาน ตอมาบทบาทหนาที่ของดาร อัลหิกมะฮฺไดขยายกวางขึ้น สามารถครอบคลุมถึงการศึกษาขั้น
สูงเชนเดียวกับที่มัสยิดไดทําหนาที่ ซึ่งนักเขียนชาวตะวันตก ชื่อ นิโคลัส ฮันซไดยกฐานะของดารฺ อัลหิก
มะฮฺวา เปนมหาวิทยาลัยอิสลามแหงแรก (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗)
(๕) โรงเรียน(มัดเราะซะฮฺ
เมื่อราชวงศอับบาซียะฮฺชวงที่ ๒ ไดออนกําลังลงโดยการครอบครองของชาวตุรกี ในขณะนั้น
ผูปกครองในเขตการปกครองของอาณาจักรอิสลามมีความตองการเจาหนาที่ทางการเพือ่ ทําหนาที่ในการ
ปกครองและเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกิจการอิสลาม สถานศึกษาที่เปนระบบโรงเรียน(มัดเราะสะฮฺ)ไดถือ
กําเนิดขึ้น กอนปรากฏระบบโรงเรียน ยังไมมีระดับชั้นการศึกษาที่แนชัด ไมมีชั้นระดับประถมหรือชั้น เริ่ม
แรกชั้นระดับมัธยม และอื่นๆ มีแตเพียงระดับเดียวเทานั้นที่เริ่มโดยกุตตาบและสิ้นสุดดวยการเรียนในระบบ
“หะละเกาะฮ”ที่มัสยิด และไมมีหลักสูตรที่แนนอน บางครั้งกุตตาบสอนการอาน การเขียน และสอนอัลกุ
รอาน และบางครั้งในกุตตาบก็มีการสอนภาษา นะหู(หลักไวยากรณภาษาอาหรับ) อะรุด(Arud) ครูแตละ
คนหลักการสอนเปนของตนเอง ที่มัสยิดใหญๆมีหะละเกาะฮที่ประกอบไปดวยวิชาตางๆ ผูเรียนมีอิสระใน
การเขาหะละเกาะฮที่ตนเองชอบ และสามารถเลือกเรียนกับครูคนใดก็ได หลังจากที่เรียนจบกับครูทานหนึ่ง
แลวผูเรียนก็จะยายไปเรียนกับครูทานอื่นตอ และจะไมมีการใหใบประกาศนียบัตรหรือการรับรองทางดาน
วิชาการสําหรับผูเรียนที่ผานการสอบ แตจะมีการทดสอบความรูที่ไดเรียนมาจากบรรดาครูและอุลามะฮฺ(ผูรู)
ทั้งหลาย (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗ และอางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)ระบบมัดรอซะฮเปน
สถานที่ที่มีวัตถุประสงคขอหนึ่ง คือ เพื่อแยกกิจกรรมการเรียนการสอนออกจากตัวมัสยิดเพื่อรองรับจํานวน
ผูเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ระบบมัดรอซะฮปนแหลงเรียนรูหนึ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะมีการรวบรวมหนังสือและ
เอกสารมากมายในหองสมุดขนาดใหญสําหรับการศึกษาคนควา(Ahmad Shalabi,๑๙๗๓, อางถึงในอิบรา
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บางแหลงอางอิงกลาววา กุตตาบ หรือ กะตาติบ เปนสถานศึกษาที่ชาวยิวเปนผูกอตั้งในสมัยญาฮีลียะหฺ

๓๒

เฮ็ม ณรงครักษาเขต,๒๕๕๓)
รูปแบบสถานศึกษาในระบบโรงเรียนไดมีพื้นฐานมาจากชาวนีซาบูร และไดมีการสรางแผขยาย
อยางกวางขวางโดยผูปกครองของราชวงศซัลูก ที่มีชื่อวา “นิซอม อัล-มุลก” ที่กอตั้ง“โรงเรียนนิซอมี
ยะฮฺ” ที่เมืองแบกแดดในปฮิจเราะฮที่ ๔๕๘(๑๐๖๕ ค.ศ.) และไดสรางโรงเรียนในลักษณะดังกลาวกระจาย
ตามเมืองอื่นๆ ที่แบกแดด ที่บาลัค ที่นิซาบูร ที่ฮัรรอน ที่อิซฟาฮัน ที่บัสเราะฮ ที่มัรวฺ ที่อมาล ที่เตาะริสถาน
และที่เมาซิล และทุกๆเมืองในอิรักและคุรอซาน และไดขยายไปยังประเทศซีเรียในป ๑๐๗๙(ฮิจเราะฮฺที่
๔๙๑) ซึ่งไดสรางโรงเรียนหลังแรกที่ดามัสกัส หลังจากนั้นไดขยายเขาสูอียิปตโดยซอลาฮุดดีน อัลอัยยูบีเมื่อ
ป๑๑๗๑(ฮิจเราะฮฺปที่ ๕๖๗) และไดขยายเขาสูอัฟริกาเหนือหลังจากนั้นเกือบหนึ่งศตวรรษตอมา และจาก
ประเทศเหลานี้ โรงเรียนก็ไดแพรหลายไปทั่วทุกมุมโลกมุสลิม แมกระทั่งการกอตั้งมหาวิทยาลัยในโลก
ตะวันตกก็ไดรับอิทธิพลมาจากโลกมุสลิมเชนกัน (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗ และอางถึงในซอลีฮะห
หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
(๖) สถาบันการศึกษาอื่นๆ
ดวยสภาพแวดลอมการดํารงชีวิตในสมัยอับบาซียะฮฺที่มีความรุงเรื่องทางดานวิชาการ ความมั่น
คั่งทางเศรษฐกิจ นอกจากสถาบันการศึกษาดังกลาวขางตนแลว ยังไดมีสถาบันการศึกษาอื่นๆที่ปรากฏขึ้น
ซึ่งมีความสําคัญเชนกัน อาทิ พระราชวังของเคาะลีฟะฮ สถานที่หรือการประชุมทางภาษาศาสตร บานของ
ผูรูและวังคหบดี หอสมุดตางๆ และสถานที่ชุมนุมประกอบศาสนกิจ(นอกเหนือจากมัสยิด)ที่ถูกนับเปน
โรงเรียนในสมัยปจจุบัน สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเชน พระราชวังของเคาะลีฟะฮฺอัล -มะมูน ซึ่งเปน
สถานที่พบปะทางวิชาการที่ไดจัดวางระบบไวอยางดี โดยมีนักวิชาการในสาขาวิชาใดสาขาวิชาการหนึ่งทํา
หนาที่บรรยายซึ่งไมนอยไปกวาการบรรยายทางวิชาการของผูเชี่ยวชาญที่มีอยูในมหาวิทยาลัยในปจจุบันนี้
สว นบา นของผู รูสว นหนึ่งใชเ ปน สถานที่พ บปะของนักวิช าการและผูเชี่ย วชาญที่ มีผูแสวงหาความรูใ น
สาขาวิชาตางๆมาทําการศึกษา ในบรรดาบานที่เปนสถานที่เรียนนอกจากบานของอัล -อัรกอมและบานทาน
เราะสูล(ซ.ล.) คือ บานอิบนุสีนา นอกจากนี้ยังมีบานของอีหมามเฆาะซาลี ( ฮิจเราะฮฺ ๕๐๔) และบานผูรู
อื่นๆที่มีบรรดาผูเรียนและครูไดประโยชนทางวิชาความรูที่ยิ่งใหญ (Langgulung, Hasan, ๑๙๘๗ และอาง
ถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๖)
๓.๒) หลักสูตรการเรียนการสอน
ในสมัย ทานศาสนทูต(ซ.ล.)หรือนบี(ซ.ล.)ยังไมมีหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร แตสามารถจะ
วิเคราะหจากหะดีษตางๆหรือบางเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาหลักสูตรในสมัย นั้นเปนอยางไร(อิบรอฮีม
ณรงครักษาเขต, ๒๕๕๖) มีนักวิชาการไดกลาววา วิชาที่เนนในการเรียนการสอน คือ อะกีดะห(หลักศรัทธา)
(Hakim Said,๑๙๙๒ : ๓๗ อางถึงใน Abdullah Muhammad Zin and others, ๒๐๐๕) นอกจากนั้น
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ไดมีความมุงมั่นในการสรางวัฒนธรรมทางวิชาการผานการสงเสริมการเรียนรู
ศาสตรตางๆ อาทิเชน การยิงธนู การวายน้ํา การเรียนคณิตศาสตร การแพทย ดาราศาสตร และหลักการ
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อานอัลกุรอาน และการสอนอัลกุรอานและศาสตรอื่นๆ ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)เองไดสอนทานซัยยิดินา อุมัร
และบรรดาสาวกสหายคนอื่น ๆที่เรีย นกับทานอยา งตอเนื่องและเรียนอัลกุ รอานและวิชาอื่น ๆ บางครั้ง
ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ไดใชกลุมการเรียนรูแบบหะละเกาะฮ (นั่งลอมวงในลักษณะวงกลมอยางใกลชิดและหัน
หนาเขาหากันและกัน)ที่มัสยิด ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ไดยกระดับการศึกษาในรัฐตางๆ อาทิ เยเมน ทานไดสง
คนใหการศึกษาเพื่อการจัดการสถาบันการศึกษาที่นั้น (M. Hamidulloh,๑๙๓๙ : ๕๗ อางถึงใน Abdullah
Muhammad Zin and others, ๒๐๐๕)
อะหมัด ชาลาบี (Shalaby : ๔๓อางถึงใน Abdullah Muhammad Zin and others, ๒๐๐๕)
ไดกลาวไววา กิจกรรมทางวิชาการไดมีการพัฒนาอยา งตอเนื่องในสมัย ตอมา การใชหลักการอิจ ติฮาด
(วินิจฉัยปญหา) โดยบรรดาซอฮาบะฮ(สาวก)ในสมัยการปกครองของคอลีฟะฮทั้งสี่เพื่อการแกปญหาตางๆที่
เกี่ยวของกับหลักการไดแสดงใหประจักษถึงอุดมการณวัฒนธรรมความรูที่สูงสงในหมูชนรุนแรกของอิสลาม
กิจ กรรมทางวิช าการดังกลา วนี้ไ ดมีการพัฒ นาอยา งตอเนื่องในสมัย ตอมา อยา งไรก็ตามกิจ กรรมทาง
วิชาการเนนรูปแบบกลุมศึกษาเรียนรู(หะละเกาะฮอัลตะลีม)และมีลักษณะที่ไมเปนทางการมีขึ้นที่มัสยิด
บา นผูรู รา นหนังสือ และที่อื่น ๆ กอนจะมีการเคลื่อนไหวที่มีการพัฒนาการในรูปแบบที่เจริญขึ้น เปน
ทางการและเปนระบบ พัฒนาการการเรียนในรูปแบบกลุมศึกษาการเรียนรู(หะละเกาะฮ) ที่มัสยิดไดมีสวน
ชวยใหระบบการศึกษาอิสลามมีการพัฒนาและกาวหนาไปสูระดับที่สูงกวา (จนถึงระดับมหาวิทยาลัย) ซึงคํา
วา ”ญามี อ ะห ”(“jamiah”) ที่ ใช ในป จ จุ บัน หมายถึง มหาวิ ท ยาลัย เปน ผลมาจากความเจริ ญ กา วทาง
การศึกษาที่มัสยิด และชารล มิเชล สแตนตัน(Stanton, ๑๙๙๔:๑๘๕) ในหนังสือPendidikan Tinggi
dalam Islam (๑๙๙๔:๑๘๕) ไดกลาววา สถาบันการศึกษาที่ปรากฏในประวัติศาสตรอิสลามทั้งในระบบ
และนอกระบบมีบทบาทสรางสําคัญมากในการสรางความรุงเรื่องทางดานการศึกษา โดยเฉพาะในสมัย
ความรุงเรื่องของการศึกษาอิสลามที่เปนสาเหตุของการกําเนิดสถาบันการศึกษาชั้นสูงในยุโรปและประเทศ
ตะวันตกในเวลาตอมา
ที่ สํ า คั ญ มุ ฮั ม มั ด อะฎี ย ะฮฺ อั ล -อิ บ รอซี (บรรจง บิ น กาซั น แปล)(๒๕๕๔) ได ก ล า วไว ว า ใน
ประวัติศาสตรการศึกษาอิสลาม สตรีมีบทบาทสําคัญในการศึกษาที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการเรียนรู
อย า งชั ด เจน กลา วคือ อิ ส ลามสง เสริ ม ทั้ งหญิ ง และชายใหศึ ก ษาหาความรูอ ย า งเท า เที ย มกั น และได
ยกตัว อยา งบรรดาสตรีในประวัติศาสตรอิส ลามที่มีการศึกษาและมีความรูในดา นศาสนา วรรณกรรม
การแพทย ศิลปะและวรรณกรรม กวี ไวยากรณ คณิตศาสตร นักเขียน ครู นักกฎหมาย และวิทยาการ
ดานอื่นๆ
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๓.๓)รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรูที่ปฏิบัติในสมัยทานนบี(ซ.ล.) : ยุทธศาสตรและหลักการสอน
วัฒนธรรมการเรียนรูในสมัยทานนบี(ซ.ล)มีการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ในที่นี้ขอ
นําเสนอเพียงบางรูปแบบวิธีการและเทคนิค อาทิเชน
(๑) การใชแบบอยาง
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)เปนแบบอยางที่สมบูรณที่สุดในทุกสถานการณ รวมถึงดานที่ไมได
เปนมิติศาสนา ทั้งนี้เพราะทานไดใชชีวิตสอดคลองกับอัลกุรอานและไดนําคานิยมและหลักการมาสูการ
ปฏิบัติใช หะดีษบทหนึ่งที่ทานหญิงอาอีชะหภรรยาของทานไดถูกถามเกี่ยวกับกริยามารยาทของศาสนฑูต
(ซ.ล.) ทานหญิงไดตอบวา “กริยามารยาทของทานเปนอัลอัลกุรอาน” ซึงทานหญิงอาอีชะหหมายถึงทานศา
สนทูต(ซ.ล.)ไดแปลงคําสอนทั้งหมดของอัลกุรอานมาสูกริยามารยาทของทานและไดนําคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมชองอัลกุรอานสูการปฏิบัติในทุกสถานการณ ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ในฐานะเปนศาสนฑูตที่ถูก
แตงตั้งโดยพระเจา ทานไดแสดงแบบอยางที่สําคัญในการปฏิบัติ ทานเปนแบบอยางแหงความเมตตา ชีวิต
ของทานเปนแบบอยาง ทานจะใหประเด็น หากบทเรียนจะถูกแสวงหาและเรียนรู ทานไดมีการแสดงให
ผูเรียนไดเห็นในการกระทําและการปฏิบัติ อัลกุรอานไดยืนยันถึงแบบอยางของทานศาสนทูต (ซ.ล.)ดังนี้
“โดยแนนอน ในรอซูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามสําหรับพวกเจาแลว สําหรับผูที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮฺ
และวันปรโลกและรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก” (ซูเราะหอัล-อะหซาบ อายัตที่ ๒๑) (Che Noraini Hashim,
๒๐๑๔)
(๒) วิธีการถาม-ตอบ
ปกติทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ใชวิธีการถาม-ตอบในการเปดจิตใจของผูเรียนใหใชการคิดเชิง
วิพากษ หะดีษโดยบุคอรี ไดรายงานวา ทานศาสนทูต(ซ.ล.)จะใชคําถามในการทดสอบความรูและการดึง
คํา ตอบจากผูเรีย นและสาวกของทานบอยมาก ซึงหลากหลายตัว อยา งและบริบท อาทิ ในโอกาสหนึ่ง
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ไดกลาววา “ศาสนา คือ การตักเตือน”(รายงานโดยบุคอรี) ซอฮาบะห(สาวก)
ของทานถามวา การนาศีฮัตนั้นเพื่อใครกัน ทานตอบวา “เพื่ออัลลอฮ คัมภีร(อัลกุรอาน) ศาสนทูตของทาน
และบรรดาผูนําและมุสลิมทั้งมวลโดยทั่วไป” (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔) อัน นะหลาวี(An-Nahlawi,
๑๙๘๗ อางถึงใน Che Noraini Hashim,๒๐๑๔) ไดกลาววา ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ใชการถามคําถามที่ชัดเจน
ในการปลุกความคิดบรรดาสาวก วิธีการดังกลาวนี้ทําใหผูฟงตื่นและตั้งใจฟงในสิ่งที่ทานศาสนทูต(ซ.ล.)พูด ดู
เหมือนวาทานสนใจใจในวิธีการ(ถาม-ตอบ)ดังกลาวนี้เพราะมีผลดี และทานตองการใหสาวกของทานไดตั้ง
คําถาม ซึงนําสูการอภิปราย บางครั้งบรรดาสาวกเปนผูถาม บางครั้งทานศาสนทูต(ซ.ล.)เปนผูถามดวย
ตนเอง บางครั้งคําถามที่ใชถามมีความซับซอนและตรงๆ แคทานศาสนทูต(ซ.ล.)รับฟงและตอบรับเสมอ
(๓) การบรรยายและการพูดในที่สาธารณะ
การบรรยายเปนรูปแบบการสอนที่ทานนบี(ซ.ล.)อยูเสมอในการปาฐกถาธรรม(คุตบะห)ในวัน
ศุกรและการพูดในที่สาธารณะ การจัดการปฐกถาหรือการพูด ทานนบี(ซ.ล)จะใขการแสดงออกทางใบหนา
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และสงเสียงที่สรา งความทับใจและความสนใจของผูฟง โดยธรรมชาติ ตัวอยาง การพูดกลาวปราศรัย
(คุฏบะฮ)อําลาครั้งสุดทาย7 ทานไดเนนย้ําหลักการอิสลามหลายประการดวยกัน หลังจากกลาวสรรเสริญ
และกลาวขอบคุณอัลลอฮ ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ไดเริ่มคําพูดของทานดังนี้ (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
“โอ มนุษยทั้งหลาย จงตั้งใจฟงถอยคําของฉันเพราะฉันไมรูวา หลังจากที่ปนี้ไปฉันจะไดอยูรวมกัน
ในหมูพ วกทานอีกหรือไม ดังนั้นจงฟงอยางตั้งใจในสิ่งที่ฉันกําลังจะกลาวตอไปนี้ และจงนําคํากลาว
ของฉันไปบอกตอบรรดาผูที่มิไดมาอยู ณ ที่นี่ในวันนี้"
จากคํากลาวปราศรัยขางตนแสดงใหเห็นวาวิธีการที่ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ใชนั้ นมีผลอยางไร การ
เริ่มตนหรืออรัมภบทนั้นเปนแบบตรงๆชัดเจนและเชิญชวน การจบคําปราศรัยของทาน ทานศาสนทูต(ซ.ล.)
ใชน้ําเสียงที่ชวนใหคลอยตาม มีอารมณและตราตรึงใจถามผูฟงใหครุนคิดในคําถามของทาน “โอ มนุษย
ทั้งหลาย ดวยความศรัทธา ฉันไดแจงสาสนของอัลลอฮมายังพวกทานแลวมิใชหรือ” และทานไดสรางความ
ประทับใจแกผูฟงซึงบรรดาพวกเขาไดนําสาสนของทานไปถายทอดในทุกชุมชน จากสถานที่หนึ่งไปอีก
สถานที่หนึ่ง จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
(๔) หะละเกาะฮ(กลุมศึกษาอัลกุรอาน)
หะละเกาะหเปนกลุมศึกษาที่มีปฏิสัมพันธตอกันซึงเปนกลุมที่ศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ (วจนะ
ของทานศาสนทูต ซ.ล.)นั่งในรูปวงกลม เปนรูปแบบวิธีการที่ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ใชในการสอนบรรดาสาวก
ของทาน ธรรมชาติการเรียนที่ไมเปนทางการจะทําใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเรีย นรูใหมอยางมี
ศักยภาพและสานสัมพันธสมาชิกสูความเปนพี่นองที่เขมแข็ง หะละเกาะหเปนวิธีการที่ทานนบี(ซ.ล.)ไดใช
บอย โดยมีผูที่ติดตามนั่งรอบๆทานเพื่อฟงคําสอนของทาน รูปแบบหะละเกาะฮทานนบี(ซ.ล.)ไดเริ่มใชกับ
ญาติใกลชิดและบรรดาสหายของทาน ในชวงเริ่มแรกทานนบี(ซ.ล.)เนนเรื่องของความศรัทธาตอพระเจาและ
วันแหงการตัดสิน ทานไดเชิญชวนผูคนสูความเปนเอกะของพระองคอัลลอฮ(เตาฮีด) และเรียกรองสู การ
เคารพภักดีตอพระองคอัลลอฮโดยไมมีภาคีใดๆ ในวงหะละเกาะฮดังกลาวนี้ ทานนบี(ซ.ล.)ไดเผยแพรใหการ
อบรมสั่งสอนบรรดาสาวกและผูติดตามใหมีจิตใจที่เขมแข็งในการทําการดะวะฮหรือเผยแพร ดวยวิธีการ
ดังกลาวทานนบีไดปลูกฝงคําสอนเขาไปในวิญญาณของผูปฏิบัติตามทาน ประวัติศาสตรไดเปนที่ประจักษ
แลววาวิธีการนี้ทําใหทานหญิงคอดีญะฮภรรยาของทานเปนผูหญิงคนแรก ทา นอบูบักรสหายคนสนิทของ
ทานเปนผูชายคนแรก ทานอาลีซึงเปนญาติของทานนบีเปนเด็กหนุมคนแรก และเซดเปนทาสคนแรกที่เขา
รับอิสลาม (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
(๕) การสาธิต
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ไดใชรูปแบบการสอนดวยวิธีการสาธิตนําเสนอใหบรรดาสาวกของ
ทานเขาใจในสิ่งที่ทานสอน ทาศาสนทูต(ซ.ล.)ไดใหบรรดาสาวกของทานปฏิบัติตามดังเชนที่ทานแสดงการ
สาธิตใหดู ทานกลาววา “จงทําการละหมาดเหมือนเชนการกระทําที่ทานไดเห็นฉันทํา ”(หะดีษรายงานโดย
มุสลิม) ทานไดใชรูปแบบการสอนแบบสาธิตในหลายบริบท อีกบริบทหนึ่ง คือ การทําฮัจย ทานกลาววา
“จงเรียนรูจากฉันในเรื่องการประกอบพิธีฮัจย”(หะดีษรายงานโดย มุสลิม) (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
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(๖) การเลาเรื่อง
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล)ใช รูปแบบการสอนโดยการเลาเรื่องอยูเสมอ โดยกลาวถึงเรื่องในอัล
กุรอานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรของชนชาติตางๆที่ผานมา บรรดาศาสนทูตในอดีต เหตุการณที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร สถานการณในอดีต และปฏิหารยของบรรดาศาสนทูตในสมัยกอน การเผยแผศาสนาของ
บรรดาศาสนทูตเหลานั้น การตอตานของฝายตรงกันขามกับบรรดาศาสนทูตเหลานั้น ขั้นตอนการดะวะห
รางวัลการตอบแทนผูศรัทธา การลงโทษผูปฏิเสธ เปนตน เรื่องที่ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล)เลานั้นจะเชิญ
ชวนการสะทอนคิด การตักเตือนและใหคําแนะนําที่ปลุกใจ ในเรื่องดังกลาวมีบทเรียนที่เติมเต็มหัวใจดว ย
ความเกรงกลัวและรักอัลลอฮสําหรับผูที่ติดตามทาน โดยเฉพาะบรรดาผูที่อานอัลกุรอานและใครครวญ
(Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
(๗) ใชสื่อการสอนและการเรียนรู
ทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล)ใชสื่อภาพในการสอน ดังหะดีษที่รายงานโดย อิบนุญาบิร วา “ในขณะที่
เรานั้งขางหนาทานศาสนฑูต(ซ.ล.) ทานไดวาดเสนตรงบนพืน้ ดินและพูดวา “นี่คือ ทางที่เที่ยงตรงสูอัลลอฮ”
และทานไดขีดเขียนเสนทางซายและทางชวาของเสนตรงนั้น และพูดวา “นี่คือ ทางไปสูม ารราย(ชัยฏอน)”
และไดชี้ไปยังเสนคดเคี้ยวดังกลาว (Che Noraini Hashim,๒๐๑๔)
๔) วัฒนธรรมความรูแ ละการเรียนรูในจังหวัดชายแดนภาคใต
จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทยเปนพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษมากกวาทองถิ่นอื่นๆทั้งในแง
ของความเปนมาทางประวัติศาสตรในฐานะเปนรัฐหนึ่งในแหลมมลายูกอนเขามาเปนสวนหนึ่งภายใตการ
ปกครองของอาณาจักรไทยเปนดินแดนที่เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับอิสลามที่สําคัญและเปนที่รูจัก และเปน
พื้นที่ที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึงสวนใหญเปนชาวไทยเชือ้ สายมลายูนับถือ
ศาสนาอิสลาม ดวยลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากพื้นที่อื่นๆรัฐบาลจึงใหความสําคัญและกํานกใหจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนพื้นที่พิเศษที่จะตองดําเนินนโยบายในการพัฒนาและการแกปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
การศึกษา ดานความปลอดภัยในชีวิตและความเขาใจระหวางประชาชนกับขาราชการ(เสริมศักดิ์ วิสาลา
ภรณ, ๒๕๕๒)
พัฒนาการดานการศึกษาและสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ที่เกี่ยวของในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
เขียนมากมาย ในที่นี้นําเสนอเพียงบางสวน อาทิเชนงานเขียนของ อาหมัดอุมาร จะปะเกีย(Ahmad Umar
Chapakia,๒๐๐๐)ไดกลาวเกี่ยวกับพัฒนาการการศึกษาและการเผยแพรอิสลามในภาคใตของประเทศไทย
โดยฉายภาพการพัฒนาการศึกษาและการเผยแพรอิสลามในพื้นที่ตั้งแตการเขามาของอิสลามในพื้นภาคใต
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสังคมมุสลิมเริ่มมีการเรียนอัลกุรอานเปนวิชาหลักซึงทุกคนจําเปนตองเรียนโดยมีการ
ดําเนินการสอนตามมัสยิด โรงเรียนและบานของโตะครู(ผูรู) และตอมามีการพัฒนาใชปอเนาะเปนสถาบัน
หลักในการใหการศึกษาและดําเนินกิจกรรมการการเผยแพรอิสลามจนทําใหภาคใตของประเทศไทยได
กลายเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
๓๗

การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษตางไปจากภูมิภาคอื่นๆของประเทศ ประชาชน
ในพื้นที่นิยมสงบุตรหลานไปศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา โดยเฉพาะดานศาสนาซึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับมุสลิม ทําใหเกิดสถาบันการศึกษาศาสนารูปแบบตางๆเปนจํานวนมากในพื้นที่ (เสริมศักดิ์ วิสาลา
ภรณ ,๒๕๕๒) ส ง ผลให ชุ ม ชนจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี ก รอบในการสร า งอั ต ลั ก ษณ ข องตนเองโดยมี
กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในรูปแบบตางๆซึงสถาบันการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใตถือเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางสังคมที่ควบคูมากับชุมชนแหงนี้มาชานานและหยั่งลึกเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตที่มิอาจแยกออกจากกันได(อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต,๒๕๕๓)
สถาบันการศึกษาที่สอนวิชาการศาสนาในพื้นที่ที่สําคัญในปจจุบันประกอบดวย มัสยิด ปอเนาะ ตา
ดีกา(ศูนยศึกษาประจํามัสยิด) มัดรอซะห โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
(๑)มัสยิด
โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร การศึกษาอิสลามแบบดั้งเดิมไดเกิดขึ้นในภูมิภาคปตตานี(ในอดีต)
ในสมัยประมาณศตวรรษที่ ๑๔ (Teeuw and Whatt, ๑๙๗๐อางถึงใน Watchareeya Wanglem,
๑๙๙๗) ชวงแรกๆของประวัติศาสตรการศึกษาของมุสลิม มัสยิดเปนสถาบันอิสลามที่สําคัญแหงแรกสําหรับ
การสอนศาสนาของมุสลิมในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต ผานมัสยิดคานิยมอิสลามไดแผขยายและผูรู
ทางศาสนา(อุลามะอ)ไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่องและกลับกลายเปนกลุมที่มีอิทธิพลในสังคมปตตานี(ใน
อดีต) (Che Man,๑๙๙๐ อางถึงใน Watchareeya Wanglem,๑๙๙๗) ศาสนาอิสลามไดแผขยายอยาง
รวดเร็วในพื้นที่แหงนี้โดยใชมัสยิดเพื่อเปนศูนยกลางการปฏิบัติศาสนกิจและทําการเผยแพรความรูอิสลาม
(อางถึงในอิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต.๒๕๕๓:๑๘-๑๙) ถือเปนประเพณีของพอแมมุสลิมชาวมลายูในภูมิภาค
ปตตานีที่นิยมสงลูกๆไปเรียนทางดานการศึกษาศาสนาที่มัสยิดหรือในบานผูรูทางศาสนา เปนที่คาดหวังวา
ลูกๆจะไดรับการสอนอัลกุรอาน หลักการอิสลามโดยเฉพาะเทคนิควิธีการละหมาด ภาษามาลายูและพืน้ ฐาน
ภาษาอาหรับ(Watcharee Wanglem,๑๙๙๗,และSachakul, ๑๙๘๔)ในป ค.ศ.๑๙๖๐ การสอนศาสนาที่
มัสยิดในทองถิ่นในภูมิภาคแหงนี้ไดมีการพัฒนาเปนโรงเรียนปอเนาะอยางตอเนื่องผานการพยายามทุมเท
ของบรรดาผูรูดังกลาวขางตน(Uthai, ๑๙๘๐ อางถึงใน Watcharee Wanglem,๑๙๙๗) ปจจุบันมัสยิดไดมี
บทบาทมากในการพัฒนาการศึกษาของมุสลิมโดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งกลางวันหรือกลางคืนตาม
บริบทของแตละชุมชนหรือมัสยิด ที่สําคัญสตรีมีบทบาทสําคัญเชนกันในการใหความแกบรรดาสตรีดวยกัน
(๒)ปอเนาะ
ดังที่กลา วมาแลว ในบทที่ ๑ วา การเขา มาของอิส ลามในพื้น ที่แหงนี้ ( ป ตตานีในอดีต จังหวั ด
ชายแดนภาคใต)ไดนํามาซึงความกาวหนาทางดานการแผกระจายและความเจริญรุงเรื่องของการศึกษา
อิสลามอยางมาก สงผลทําใหพื้นที่แหงนี้กลายเปนแหลงการเรียนรู ที่สําคัญของอิสลามในแหลมมลายูใน
ศตวรรษที่๑๙ และตอนตนของศตวรรษที่ ๒๐ ปราชญผูรูในพื้นที่แหงนี้สามารถพัฒนาการศึกษาอิสลามใหมี
พื้นฐานที่เขมแข็งผานสถาบันการศึกษาศาสนาแบบดังเดิมที่รูจักกันในนาม“ปอเนาะ”(Pitsuwan,๑๙๘๒
อางถึงใน Wanglem, Watchareeya,๑๙๙๗:๗) ปอเนาะไดมีการแผขยายอยางกวางขวางภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ มีรายงานวามีโรงเรียนปอเนาะประมาณ๕๐๐ กวาแหงในป ๑๙๖๐ ในพื้นที่สี่จังหวัด
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ชายแดนภาคใต(Uthai,๑๙๘๐ อางถึงใน Watcharee Wanglem,๑๙๙๗) ปอเนาะไดมีมาจนถึงปจจุบัน
ปอเนาะไดถูกอตั้งขึ้นดวยจุดประสงค คือ ๑) เพื่อสอนวิชาศาสนาในระดับพื้นฐานต างๆและระดับสูง และ
๒) เพื่อปลูกฝงอบรมคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานหลักการอิสลาม การศึกษาในปอเนาะนั้นมีอิสระและเปด
กวา งสํา หรับ คนทุกอายุของการศึกษาแสวงหาความรูโ ดยไมตองจา ยคา ธรรมเนีย ม ปอเนาะใหบริการ
การศึกษานอกระบบ ไมมีหลักสูตรที่เขียนเปนลายลักษณอักษร ไมตารางที่กําหนดไวที่ตายตัวและไมมีสื่อ
การสอน วิชาที่สอนในปอเนาะเนนศาสตรทางดานการประทาน(วะหยู) วิชาทางดานศาสตรแสวงหาไมได
รวมอยูดวย ภาษามาลายู(อักษรยาวี)เปนสื่อกลางการเรียนการสอนและใชภาษาอาหรับในบางวิชา วิธีการ
เรียนเปนแบบดั้งเดิม โดยใชการเรียนรูแบบทองจําเปนพื้นฐาน ไมมีการสอบและไมจํากัดเวลาสําหรับผูเรียน
ในการเรียนและการจบ(Pitsuwan,๑๙๘๒ อางถึงใน Wanglem, Watchareeya,๑๙๙๗:๗) พอแมมุสลิม
สวนใหญนิยมสงลูกไปยังปอเนาะเพื่อเรียนรูความรูทางศาสนาอิสลาม และเรียนภาษาอาหรับและภาษา
มาลายู(อักษรยาวี) และการเชี่ยวชาญในสาขาวิชาทางดานศาสนาอิสลามสามารถเปนผูรูศาสนาผูซึงมีการ
เคารพนับถือและมีอทธิพลในชุมชนมุสลิมในพื้นที่
ปอเนาะมีบทบาทที่สําคัญในการศึกษาและนํามาซึงการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆในสังคมมุสลิม
ดังที่สุรินทร พิศสุวรรณไดกลาววา ปอเนาะเปนเชนตัวแทนของการเปลี่ยนทั้งระดับทางดานศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ในมิ ติ ที่ ก ระบวนการทํ า ให บ ริ สุ ท ธิ์ ท างด า นศาสนาที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปอย า งต อ เนื่ อ งและ
เปลี่ย นแปลงสั งคมที่มีค วามเชื่อ เรื่องภูตผี วิญญาณจะถูกถอนออกไป (Pitsuwan,๑๙๘๒ อา งถึงใน
Wanglem, Watchareeya,๑๙๙๗:๗) ปอเนาะมีบทบาทดังนี้ ๑)บทบาทในฐานะที่เปนสถาบันศาสนา ๒)
บทบาทในฐานะที่เปนบุคคล ทั้งนี้โตะครูเปนทั้งเจาของและผูทําการสอนที่มีความรูความสามารถในดาน
ศาสนาและเปนผูที่ความประพฤติอยูในศีลธรรม จึงเปนบุคคลที่ประชาชนเคารพนับถือยกยองใหเกียรติ
พรอมปฏิบัติตามคําสอน จึงเปนผูทําใหปอเนาะเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลตอการศึกษาและความรูสึกนึก
คิดของประชาชน ๓) บทบาทในฐานะที่เปนสถาบันการศึกษา ๔)บทบาทในฐานะที่เปนสถาบันทางสังคม
ทําหนาที่ในการอบรมสั่งสอนสมาชิกสังคมใหยึดมั่นในหลักการศาสนาและกระตุนใหตระหนักถึงความชั่ว
รายของอบายมุข และใหความสําคัญในการพัฒนาสาธารณประโยชน (อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต, ๒๕๕๓)
(๓) ตาดีกา
พัฒนานาการของสถานศึกษาที่รูจักกันในนาม “ตาดีกา”มีความเกี่ยวโยงกับการกําเนิดและการ
แปรสภาพของสถาบันการศึกษาแนวมัดรอซะหมาเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามในชวงระหวางป
พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๓ ตาดีกา มาจากคํายอภาษามลายูวา“TADIKA”(Taman Didikan Kanak-Kanak)มี
ความหมายวา “ศูนยฝกอบรมเด็กเล็ก” ตาดีกาเปนแหลงเรียนรูอิสลาม และเปนสถาบันการศึกษาสําหรับ
ยุว ชนมุส ลิมที่ เก า แก ที่สุด สถาบัน หนึ่ง ในจั งหวัดชายแดนภาคใต การมีส ว นรวมของชุ มชนมีสู งมากใน
ระยะแรกของการเกิดตาดีกา เพราะแรงศรัทธาที่จะใหลูกหลานไดเรียนรูศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ศรัทธาที่มั่นคง การปฏิบัติศาสนกิจอยางถูกตอง การมีศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม และการมีทักษะภาษาอาหรับ
และมลายูที่จําเปนตอความเขาใจในคําสอนศาสนาอิสลาม ตาดีกาจะสอนเฉพาะศาสนา หนังสือเรียนสวน
ใหญจะเปนภาษามลายู มีหนังสือที่เปนภาษาอาหรับเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเทานั้น ภาษาที่ใชในการ
เรียนการสอน คือ ภาษามลายูถิ่นปะปนกับภาษามลายูกลาง หลักสูตรของตาดีกามีความหลากหลาย เวลา
๓๙

ในการจัดการเรียนการสอนก็แตกตางกัน บางตาดีกาจัดใน เวลาตอนเย็นของวันจันทรถึงวันศุกร หรือวัน
เสารกับอาทิตยขึ้นอยูกับความพรอมของชุมชน(อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต.๒๕๕๓)ตาดีกาสวนใหญอยู
ภายใตการดูแลของมัสยิดและสรางอาคารเรียนภายในมัสยิด ปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางเปนระบบมากขึ้น
และบางแหงพัฒนาเปนศูนยอบรมจริยธรรมเด็กประจํามัสยิด
(๔) มัดรอซะห
มัดรอซะห หมายถึง สถานที่เรียน ซึงรวมถึงสถานที่เรียนประเภทตางๆทั้งที่ อยูในระบบการ
ศึกษาแบบตั้งเติมและสมัยใหม การสถาปนามัดรอซะหในสามจังหวัดชายแดนภาคใตโดยหะยีสุหลง คือ การ
สถาปนามัดรอซะหแหงแรกโดยฮัจญีสุหลง อับดุลกอเดร ในป พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากทานไดกลับมาจาก
หะรอมัยน (นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย) ในป พ.ศ.๒๔๗๐ ทานไดตั้งชื่อมัดรอซะหแหงแรกในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตชื่อวา มัดรอซะหอัลมะอารีฟ อัลวะฏอนียฮะ โดยจัดหองเรียนระดับอิบตีดาอีย(ระดับ
ตน)และใชเปนสถานที่เลาเรียนในลักษณะฮาลากาะฮในชวงเวลาค่ํา นอกจากนี้ยังใชเปนสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ (อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต.๒๕๕๓) ตอมามัดรอซะหไดเกิดขึ้นอีกมากมาย ตอมาในปจจุบันมัดรอ
ซะหสวนใหญไดมีการพัฒนาแปรสภาพเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
(๕)โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในป ค.ศ. ๑๙๖๕ ปอเนาะไดถูกพัฒนามาเปนโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลามเพื่อใหโรงเรียน
ดังกลาวสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของโรงเรียนรัฐบาลเพื่อแสวงหาความมั่นคงแหงชาติและความเปน
เอกภาพ (Pitsuwan,๑๙๘๒ อางถึงใน Wanglem, Watchareeya,๑๙๙๗:๗) เปนการพัฒนาไปสูระบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนที่มาการพัฒนาในแงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม มีระบบ
การวัดและประเมินผล และมีระดับชั้นเรียน ในป พ.ศ. ๒๕๒๖ รัฐมีนโยบายใหเปลี่ยนโรงเรียนราษฎรสอน
ศาสนาอิสลามเปนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติของโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๘ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไดมกี ารปรับมาตรฐาน
จากโรงเรียนประเภท ๑๕(๒) เปนโรงเรียนประเภท ๑๕(๑) ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนาเปนไปดวยความ
รวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาทางดานกายภาพของโรงเรียนเชน การพัฒนาดานอาคารสถานที่ การ
ปรับภูมิทัศนของโรงเรียนและการพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน(อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต.๒๕๕๓)
โรงเรียนมีหลักสูตรทีท่ ันสมัยซึงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาศาสนาและรายวิชาทั่วไป(รูจักกันนาม
รายวิชาสามัญ)ควบคูกันไป ปจจุบันโรงเรียนดังกลาวนี้ขึ้นตรงตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนมุสลิมสงใหญในพื้นที่นิยมสงลูกเขาเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
(๖)สถาบันอุดมศึกษาอิสลาม
สถาบันอุดมศึกษาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่บทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาการศึกษา
อิสลามและวัฒนธรรมการเรียนรูในพื้นที่แหงนี้ มีสถาบันการศึกษาหลักๆที่สําคัญมีดังนี้ คือ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีปจจุบันตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดยะลา และอําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี มหาวิทยาลัยดังกลาวนี้เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแหงแรกในประเทศไทยที่ไดรับการ
สถาปนาขึ้น โดยการรวมตัวกันของนักวิชาการมุสลิมและผูท รงคุณวุฒิดานอิสลามศึกษาในภูมิภาคซึ่งมี
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เจตนารมณอันแนวแนในการสงเสริมและพัฒนาดานอิสลามศึกษาและศาสตรแขนงอื่นๆใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม และความคาดหวังใน
การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาภูมิภาค อีกทั้งเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนระดับ
ปญญาชนของทองถิ่นและประเทศที่กําลังพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยน
แปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน รวมทั้งเปนการสนองตอบนโยบายของรัฐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไดมีการจัดตั้งในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิทยาลัย ชื่อวา
“วิทยาลัยอิสลามยะลา” ในปพ.ศ.๒๕๔๑ ในปพ.ศ.๒๕๕๐วิทยาลัยไดรับการอนุญาตเปลี่ยนชื่อและประเภท
เปน “มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา” และตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ ๑) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐาน
และคุณภาพทางวิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับสากล ๒) พัฒนาองคความรู งานวิจัยและนวัตกรรม ๓)
ใหบริการวิชาการแกสังคม นําพาสังคมสูสังคมคุณธรรมและสันติภาพที่ยั่งยืนภายใตหลักการอิสลาม
๔) ทํานุบํารุงศาสนาอิสลาม ๕) พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในตาง
ประเทศภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ การเปนตัวแทนของประชาคมมุสลิมในประเทศไทยเพื่อ
สรางสัมพันธกับนานาประเทศ ๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยการทํางานภายใต
บรรยากาศแหงความเปนภราดรภาพอิสลามและหลักธรรมาภิบาล (คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ป
การศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)
มหาวิทยาลัยไดเปดดําเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ๔ คณะ ๑ สถาบันภาษา
นานาชาติ มีหลักสูตรตางๆดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลัก
สูตรนานาชาติ) สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษามลายู (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและ
การธนาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนภาษามลายู และสาขาวิชาการสอน
เคมี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร (คูมือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา ๒๕๖๐
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี) นอกจากนี้ยังมีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปนคณะที่มีหนาที่รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ
และดูแล การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและ
วรรณคดี และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (การปกครอง)
(http://www.ftu.ac.th/main/th/organization/grad.html) และมีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ๑ หลักสูตร
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
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วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ซึง
เปนสถาบันการศึกษาของรัฐ วิทยาลัยอิสลามศึกษาเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ไดรับพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกําหนดใหเปนศูนยกลางการศึกษา คนควา วิจัยดานวิชาการและ
ศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและบริการวิชาการแกสังคม รวมทั้งผลิตกําลังคนทางดานอิสลามศึกษาทั่วไป
ในทุกสาขา วิทยาลัยฯไดดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของ
สังคมตามศักยภาพและความพรอม ในปจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดทํา
หนาที่ ผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคม ศึกษาคนควาวิจัยความรูใหมๆใหบริการวิชาการแกชุมชน และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาลัยไดดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมตามศักยภาพและความพรอม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป)สาขาวิชาอิสลามศึกษา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชากฎหมายอิสลาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการ
จัดการในอิสลาม สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาครุศาสตร
อิสลาม (https://th.wikipedia.org/wiki/cite_note-2)
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรกอกําเนิดขึ้นตามความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เรียกรองใหมีการจัดการศึกษาอิสลามในระดับอุดม
ศึกษา จัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนของศาสนา ขนบธรรม เนียมประเพณีและ
เชื่อมโยงกับองคความรูทางวิชาการรวมสมัย เพื่อรักษาอัตลักษณและวัฒนธรรมอันดีงามดั้งเดิมของทองถิ่น
สถาบันอิสลามและอิสลามศึกษาจึงไดรับการอนุมัติใหมีการกอตั้งขึ้นตามโครงสรางการแบงสวนราชการใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ.๒๕๔๘เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษาอิสลาม
ในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาไดเปดดําเนินการหลักสูตรในป
การศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ (ประวั ติ ส ถาบั น อิ ส ลามและอาหรั บ ศึ ก ษา
http://aias.pnu.ac.th/index.php?module=page&op=History_of_Islamic_and_Arabic_Studies)
จากการที่นําเสนอมาขางตน สามารถสรุปไดวาสถาบันการศึกษาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต เริ่มตั้งแตมัสยิด ตาดีกา ปอเนาะ มัดราซะฮฺ(โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สถาบันอุดมศึกษาอิสลามมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอการศึกษาในพื้นที่และทั้งเปนแหลงการ
เรียนที่มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นําสูการสรางสังคมสันติสุข
(๗) องคกรและหนวยงานอิสระ
การศึกษาอิสลามในพื้นที่ไดมีพัฒนาการมาตามลําดับ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ไดเกิดขึ้นมากมาย
หลากหลายรูปแบบ นอกจากการเกิดขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาอิสลามแลว สถานที่ที่มีการจัดการศึกษาอีก
รูปแบบหนึ่งไดเกิดขึ้นในพื้นที่อยางแพรหลาย เรียกวา “มัจญลิสอิลมี-Majlis Ilmi”เปนภาษาอาหรับใช
เรียกชื่อสถานที่สําหรับการศึกษาหาความรูหรือเปนชานชาลาความรูทางวิชาการ ซึ่งมัจญลิสอิลมีไดเปนที่
๔๒

รูจักและไดรับการตอบรับจากสังคมในภูมิภาคแหงนี้ มายาวนาน การกอตั้งมัจญลิสอิลมีขึ้นในพื้นที่แหงนี้
เกือบทุกสวน โดยมีการจัดบรรยายในหัวขอตางๆที่เนนเรื่องของการศึกษาอัลกุรอานและหลักการคําสอน
ศาสนาเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน ที่ผานมาผูชายจะมีบทบาทสําคัญยิ่ง แตในปจจุบันบรรดาสตรีมุสลิมใน
พื้นที่ก็มีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งกลุมหรือการรวมกลุมเพื่อการจัดกิจกรรมการศึกษาอิสลามในรูปแบบ
อัธยาศัยที่เรียกวา “มัจลิสอิลมีย” ขึ้นในพื้นที่ในนามองคกรหรือหนวยงานอิสระโดยมีเปาหมายเพื่อการนํา
หลักคําสอนอิสลามไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสันติสุข ในแตละพื้นที่หรือจังหวัดจะมี
ชมรมหรือกลุมสตรีมุสลิมที่ร วมตัว กัน อยา งแพรหลาย อาทิเชน ชมรมสตรีมุส ลิมจังหวัดปตตานี ชมรม
ขาราชการสตรีมุสลิมนราธิวาส ชมรมมุสลีมะห(สตรีมุสลิม)ยะลา เครือขายมุสลิมะฮฺสมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทย สํานักงานยะลา ชมรมมุสลีมะหนราธิวาส ชมรมผูนํามุสลีมะหนราธิวาส นอกจากนี้ยังสมาคม
และชมรมสตรีมุสลิมตางๆอีกมากมายในพื้นที่ที่มี่การจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาวนี้ เปนตน
๒.๒. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญในแงความผาสุกของมนุษย ซึ่งคุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการ
มนุษยและความสุข คุณภาพชีวิตไดรับการพิจารณาในแงของแนวคิดที่มีหลากมิติ ซึ่งมักจะเปนแนวคิดของ
การไดรับบริการ สวัสดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ คานิยมและประสบการณชีวิตของบุคคล งานวิจัยใน
ปจจุบันแสดงใหเห็นวาคุณภาพชีวิตในแงของความผาสุกของมนุษยนั้นเปนวัตถุประสงคของการพัฒนาขณะ
ที่คุณภาพชีวิตในแงของทรัพยากรมนุษยเปนเครื่องมือวัดการพัฒนา(อางถึงใน ศิรินันท กิตติสุขสถิต และ
คณะ .คุณภาพชีวิต การทํางาน และความสุข โรงพิมพธรรมดาเพรส จํากัด กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๖)
คุณภาพชีวิตที่ดีในทัศนะอิสลามสามารถสรุปคุณลักษณะของมุสลิมจากงานเขียนที่นําเสนอ
ดังตอไปนี้
คุรชีด อะหมด (พิเชฏฐ กาลามเกษตร แปล ๒๕๔๐)ในหนังสือชีวิตครอบครัวในอิสลาม ไดนําเสนอ
ทัศนะอิสลามที่มีตอชีวิตแบบอิสลาม ศาสนาและวัฒนธรรม โดยสรุปดังนี้
๑) การยอมรับอํานาจสูงสุดของพระเจา เตาฮีด-เอกภาพของพระเจา และปฏิบัติตามคําสั่งใชของ
พระองค
๒) มนุษยทั้งชายและหญิงมีฐานะและบทบาทการเปนผูแทนของพระเจาบนหนาแผนดินโดยเสมอ
กัน ไมวาแตละฝายจะมีบทบาทในสังคมที่แตกตางกันอยางไรก็ตาม
๓) อิสลามเชิญชวนใหมนุษยดําเนินชีวิตที่สมบูรณ คําสอนอิสลามครอบคลุมกิจกรรมของมนุษยทุก
ดาน ครอบคลุมทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ ทางดานปจเจกบุคคลและทางดานสังคม ทางดาน
การศึกษา และทางดานวัฒนธรรม ทางดานเศรษฐกิจและดานการเมือง ตลอดจนเรื่องของ
ธรรมชาติ และกิจการตางประเทศ
๔. อิสลามใหศรัทธาและศาสนาเปน รากฐานของสังคมมนุษยทั้งหมด และเปนเครื่องกํา หนด
ขอบขายความสัมพันธตางๆของสังคม กลุมสังคมและชุมชนตางๆ
๔๓

บนพื้นฐานทัศนะอิสลามตอชีวิตดังกลาวขางตน อิสลามไดกําหนดแกนแกนของการดําเนินชีวิตที่มี
คุณภาพในอิสลามดังที่มัสลัน มาหะมะ(บรรณาธิการ ๒๕๕๒) ในหนังสืออิสลามวิถีแหงชีวิตไดนําเสนอแกน
แกนของอิ ส ลามประกอบไปด ว ย ๓ ประการ คื อ หลั ก ศรั ท ธา หลั ก ศาสนบั ญ ญั ติ และหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม (อิหฺซาน-จิตใจที่นอบนอมถอมตนหางไกลจาการประพฤติที่ชั่วรายตางๆนําพาบุคคลสูความสงบที่
แทจริงในชีวิต) ตลอดจนอธิบายถึงผลของการใชหลักดังกลาวในชีวิตประจําวันชีวิต ซึงมุสลิมตองถือปฏิบัติ
โดยมีหลักศรัทธาที่บริสุทธิ์ การปฏิบัติตนตามหลักศาสนบัญญัติอยางถูกตอง ความเชื่อหรือการศรัทธาและ
การปฏิบัติเหลานี้สามารถผลิดอกออกผลสรางคุณูปการบนโลกนี้ สอดคลองกับเจตนารมณของอิสลามที่มุง
สรางสังคมที่สงบสันติ มีความปรองดอง และเอื้ออาทร
สอดคลองกับคําอธิบายขางตน วาซีม เอ็ม ฟตฮัลลา(Waseem M. Fathalla) ไดกลาวอิสลามได
วางพื้นฐานของหลักศรัทธาและกฎระเบียบที่ครอบคลุมที่รวมถึงความคิดและการปฏิบัติ(ของมนุษย)
อิสลามใหความหมายมนุษยวา ประกอบดวยสวนที่เปนรางกายและจิตวิญาณ และไดใหความหมายชีวิตที่ดี
ดังนี้
ชีวิตที่ดี หมายถึง การคงไวซึ่งความสมดุลที่ดีระหวางการมีความสุขกับความโปรดปรานของชีวิต
และการเติมเต็มเปาหมายการมีชีวิตบนโลกนี้ นั้นคือ การสยบนอบนอมและเคารพภักดีตอพระ
ผูสราง ดังนั้นมิติคุณภาพชีวิตที่ดี คือ รางกายและจิตวิญญาณ เมื่อวัดน้ําหนักระหวางคุณภาพชีวิต
ดานรางกายและจิตวิญญาณแลว อิสลามในความสําคัญในมิติวิญญาณมาก (อางอิงจาก
http://www.ijmbs.org.)
คุณภาพชีวิตที่ดีตองสอดคลองกับเปาหมายการสรางมนุษยในอิสลาม ดังที่ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ
(๒๕๕๖) ไดกลาวถึงการดําเนินชีวิตของมนุษยในอิสลามตองสอดคลองกับเปาหมายการสรางมนุษยที่พระผู
เปนเจาไดระบุไวในอัลกุรอานความวา“และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใดเวนแตเพื่อเคารพภักดีตอ
ขา”(ซูเราะฮฺอัซซาริยาต อายัตที่๕๖) และ“...แทจริงขาจะใหมีผูแทนคนหนึ่งในพิภพ...”( ซูเราะฮฺอัลบากอ
เราะ อายัตที่ ๓๐) โดยสรุปมนุษยตองทําหนาที่ในสถานภาพของการเปนบาวที่ภักดีตอพระองค อัลลอฮ
และมีบทบาทเปนตัวแทนของพระองค(เคาะลีฟะฮ)บนหนาแผนดิน(โลกนี้)ในการปฏิบัติภารกิจเชิญชวนสู
ความดีและหามปรามความชั่วตามความประสงคของพระองคอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพื่อสรางประโยชนแกโลกนี้และ
เพื่อสรางความสําเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังนั้นมนุษยตองทําหนาที่การงานเพื่อการทุมเทในการ
พัฒนาตนเองและสังคมใหเปนที่โปรดปรานของพระผูเปนเจา โดยการกิจการงานที่ดีที่สุดตองมีเงื่อนไขที่
สําคัญสองประการ คือ ๑)ความตั้งใจที่บริสุทธิ์และแรงจูงใจเบื้องหลังการกระทํา ๒) ความถูกตอง ความ
เที่ยงตรงและความเปนเลิศของการกระทํา ดังที่ทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ไดกลาวไววา “การทําความดี
ตางๆจะมีคาและไดรับการพิจารณาโดยความตั้งใจของการทํางานนั้น และสําหรับแตละคนจะไดรับการ
ตอบแทนตามที่เขาตั้งใจ” และไดกลาวไวเชนกันวา “อัลลอฮฺทรงรักเมื่อหนึ่งในพวกทานกระทําการสิ่งใด
ทําในลักษณะที่ดีเยี่ยมและสมบูรณที่สุด”ความตั้งใจที่ดีนับเปนพื้นฐานหลักที่สําคัญของความเปนเลิศ และ
การกระทําหรือการงานจะตองปฏิบัติตามแนวทางของทานรอซูล (ซ.ล.)ผูเปนแบบอยางที่ดีที่สุดสําหรับ
ประชาชาติอิสลาม
๔๔

งานเขียนที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของมุสลิมที่ฉายภาพที่ครอบคลุมไดนําเสนอ
โดยมุฮัมมัด อับดุลลอฮฺ อัลเคาะฏีบ.๒๕๕๔ ไดกลาวถึงขั้นตอนสูการเปนมุสลิมคุณภาพ ซึงมีคุณลักษณะ
๑๐ ประการในการปฏิบัติเพื่อกาวสูการเปนมุสลิมที่มีคุณภาพและสูการเปนประชาชาติที่ดีที่สุดเยี่ยงชนยุค
แรก ซึงคุณลักษณะสามารถสรุปดังนี้
๑) เปนผูทีมีอะกีดะฮ(หลักศรัทธา)ที่บริสุทธิ์
๒) เปนผูปฏิบัติอิบาดะฮฺ(การปฏิบัติศาสนกิจ)อยางถูกตอง
๓) เปนผูที่มีมารยาทที่หนักแนนมั่นคง
๔) เปนผูที่ใฝเรียนใฝรู
๕) เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง
๖) เปนผูที่มี่ความสามารถในการประกอบอาชีพ
๗) เปนผูที่บําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น
๘) เปนผูที่ตอสูกับอารมณใฝต่ําของตนเอง
๙) เปนผูที่รูคุณคาของเวลา
๑๐) เปนผูที่มีระเบียบวินัย
อีกงานเขียนหนึ่งที่ฉายภาพคุณภาพชีวิตโดยใชตัวชี้วัดจากเครื่องหมายชีวิตที่มีความสุข ดังที่ นัศ
รุลลอฮฺ ต็อยยิบ(แปลและเรียบเรียง ๒๕๔๗)ในหนังสือหนทางสูความสุข โดยไดกลาวไววา ชีวิตของคนเราจะ
มีความสุขไดนั้นถึงตองมีองคประกอบและปจจัยสําคัญตางๆมากมายในที่ขอนําเสนอบางสวนดังตอไปนี้ คือ
๑) มีหลักการศรัทธาที่ถูกตอง หลักการศรัทธาของอิสลามนับเปนการวางรากฐานที่มั่นคงและถาวร
ใหกับชีวิตทั้งนี้เพื่อใหชีวิตมีแผนแหงการชี้นาํ ทางที่ถูกตองและการควบคุมที่ดี และเปนดั่ง
วิถีทางที่ถูกตองที่จะนําบุคคลไปความรอดพนและมีความสุขที่แทจริง
๒) การเคารพภักดีตอพระเจา เปนบอเกิดอันกวางขวางแหงความพึงพอใจและความสุขในตัว
มนุษย
๓) ความผูกพันและการรําลึกถึงพระเจา
๔) ทําดีและมีเมตตาธรรมตอผูอื่น
๕) มีสุขภาพที่ดี มีเวลาและปจจัยตางๆเอื้ออํานวย
๖) มีบุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยธรรม
๗) พยายามศึกษาเลาเรียนนําสูการปฏิบัติ
๘) คบหาบุคคลที่มีคุณธรรมเปนเพื่อน
๙) การสรางความปรองดองในสังคม ความเปนปกแผนและสมัครสมาน
๑๐) การปรับตัวเขากับผูอื่น
นอกจากคุณลักษณะและองคประกอบที่กลาวมาขางตนแลว มุศเฏาะฟา มุฮัมหมัด อัฏ-เฎาะฮาน
(๑๙๙๕ นัศรุลลอฮ ตอยยิบ, แปล,๒๕๔๕)ในหนังสือ บุคลิกภาพมุสลิมยุคใหม ไดกลาวถึงบุคลิกภาพที่
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของมุสลิมในยุคปจจุบันโดยเฉพาะผูที่ตองการพัฒนาหรือฟนฟูสังคมใหดํารง
๔๕

ไวซึงอารยธรรมอิสลามเพื่อเปนประหนึ่งแสงสวางนําทางแกโลก ซึงไดเสนอแนวทางการสรางบุคลิกภาพ
มุสลิมยุคใหมที่อยูในยุคแหงการทาทายดังนี้
๑) บริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)ในการทํางาน
๒) หลีกหางสิ่งที่นาเคลือบแคลงสงสัย
๓) รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่
๔) ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องที่ไมกอประโยชน
๕) มีความมุงมั่นและตั้งใจจริง
๖) เปนบุคคลที่มีทัศนะ
๗) มีภูมิรู และการศึกษา
คุณภาพชีวิต ที่ดี ต องคํา นึงถึง มิติด า นครอบครั ว เป น สํา คั ญเชน กัน ซึง สามารถพิจ ารณาไดจ าก
คุณลักษณะที่มุสลิมที่แทจริงตองปฏิบัติ ดังที่ฟตฮี ยะกัน(๒๕๓๐ อิบนุ อิสมาอีล แปลและเรียบเรียง)ใน
หนังสือ มุสลิมตองปฏิบัติตัวอยางไร ในหนังสือภาคที่หนึ่งไดกลาวถึงคุณลักษณะตางๆที่ตองมีในตัวของ
มุสลิมทุกคนเพื่อใหบุคคลนั้นเปนมุสลิมที่แทจริงมีดังนี้
๑) ดานอะกีดะฮ(การศรัทธา) ซึงการมีหลักการยึดมั่นที่ถูกตองเปนเงื่อนไขประการแรกของผูที่
ยอมรับนับถืออิสลาม หลักการยึดมั่นจะตองสอดคลองกับหลักคําสอนในอัลกุรอานและซุนนะฮ ตองมีความ
ยําเกรงตออัลลอฮและความเขาใจที่ถูกตองตออิสลาม
๒) ดานอิบาดะฮ (การเคารพภักดีตออัลลอฮอยางสุดซึ้งในทุกดาน)
๓) ดานอัคลาก(จริยธรรม) อัคลากที่ดีเปนเปาหมายพื้นฐานของอิสลาม อัคลากเปนเครื่องหมาย
และผลผลิตจากอีหมาน(การศรัทธา)ที่แทจริงและเปนแกนของอิบาดะฮ (การเคารพภักดี)
๔) ดานครอบครัว ตองมีความรับผิดชอบการสรางครอบครัวใหเปนครอบครัวมุสลิมซึงเปนฐานการ
สรางความรับผิดชอบตอสังคมตอไป
เกี่ย วกับประเด็น ครอบครั วกับบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศาสนาอิส ลามสอนใหมุสลิม
ดํา เนิน ชีวิตครอบครัว โดยใชบ ทบัญญัติจากอัล กุรอานและแบบฉบับ จากทานศาสดามุฮัมมัด(ซ.ล.)เปน
แนวทางชี้นํา ซึ่งจะชวยนําพาใหทุกชีวิตในครอบครัวนั้นมีความสุขตามแบบฉบับของอิสลามทั้งในโลกนี้และ
โลกหนาโดยหลุดรอดจากกิเลสและสิ่งยั่วยุนานับประการของโลกปจจุบันไปได (คํานําผูจัดพิมพใน เชคมุฮัม
มัด ซอและห อัลมุนัจญิด,มปป.)
เชคมุฮัมมัด ซอและห อัลมุนัจญิด (มปป.)ไดใหเหตุผลวา ครอบครัวเปนองคประกอบสําคัญยิ่งใน
การสรางสังคม เพราะวาสังคมนั้นจะตองประกอบครอบครัวหลายๆครอบครัว มารวมตัวกันเพื่อเปนสังคม
หนึ่ง ดังนั้นเมื่อครอบครัวไดปรับปรุงแกไขจนเปนครอบครัวที่ดี ที่เขมแข็ง ยึดมั่นในหลักการศาสนาเปนทาง
นําในการดําเนินชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว และจากครอบครัวที่ดีนี้เองสามารถผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพและมีคุณธรรมสูสังคม เปนผูนําครอบครัวที่เปนแบบอยางที่ดีแกสมาชิกทั้งหลายในครอบครัวและ
แกผูที่อยูรวมในสังคม เปนภรรยาที่ประเสริฐ และลู กที่มีความกตัญูรูคุณ เมื่อครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัวเปนเชนนี้ ก็จะสงผลใหสังคมนั้นเปนสังคมที่ดี มีความสงบสุข และเปนแบบอยางแกสังคมอื่น ๆ
ผูเขียนไดนําเสนอขอคิดบางประการเพื่อการนําไปใชปรับปรุงครอบครัวใหเปนครอบครัวที่ดีตามอุดมคติแหง
๔๖

อิสลาม ซึงขอคิดดังกลาวมีจุดมุงหมายหลักอยู ๒ ประการ คือ ๑) เพื่อกอใหเกิดผลดีตอครอบครัว โดยการ
ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ(ซ.บ.)ทรงใช ๒) เพื่อปองกันความชั่วราย ความเสียหายตางๆดวยการขจัดและออกหาง
จากสิ่งที่อัลลอฮ(ซ.บ.)ทรงหาม ขอคิดตางๆเพื่อปรับปรุงครอบครัวมีมากมาย ในที่นี้ขอยกตัวอยางเพียงบาง
ขอคิด อาทิเชน
๑) เลือกคูครองที่ดี เปนกาวแรกของการเริ่มตนชีวิตครอบครัว หากการเริ่มตนเปนไปดวยดี ก็จะ
สงผลดีตอสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหนา ดังนั้นจําเปนที่สามีจะตองเลือกมารดาที่ดี
ใหแกลูกของตน และภรรยาก็จะตองเลือกบิดาที่ดีใหแกลูกของตนอีกเชนกัน
๒) ปรับปรุงพฤติกรรมของภรรยา เปนหนาที่ของสามีตองปรับปรุงแกไข อบรมสั่งสอนภรรยาของ
ตนใหเปนภรรยาที่ดี หากภรรยาเปนภรรยาที่ดี มีอีหมาน(ศรัทธา) เชื่อฟงสามี ปฏิบัติหนาที่
ของตนอยางสมบูร ณแบบ ครอบครัวดี ก็มีสุข ถือวา ดังกลาวนั้นเปน ความโปรดปรานจาก
พระองคอัลลอฮ (ซ.บ.)
๓) การอบรมปลูกฝงอีหมาน(ศรัทธา)ใหแกสมาชิกในบาน
๔) ใหความรูแกมวลสมาชิกในบาน ทั้งนี้เพื่อใหพวกเขาทําความดีและละเวนความชั่ว ผูเขียนไดยก
คํา กลาวของทานเดาะหฮ ากและทานมุกอติ้ลวา เปนหนา ที่ของมุส ลิมทุกคนที่จ ะตองสอน
สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองใกลชิดตลอดจนทุกคนในปกครองใหรูในสิ่งที่อัลลอฮืทรง
หามและใช
๕) ศึกษาหลักปฏิบัติศาสนกิจในบาน
๖) หาโอกาสรวมปรึกษาหารือกันภายในครอบครัว
๗) ใหเอาใสใจลูกๆ ใหลูกๆทองจําอัลกุรอานและศึกษาประวัติศาสตรอิสลามหรือเรื่องเลาตางๆที่
ใหแงคิดและเปนผลดีตอเด็ก
จากแนวคิดที่นําเสนอมาขางตนสามารถประมวลสรุปความหมายคุณภาพชีวิตในทัศนะอิสลาม
หมายถึง สภาวะความพรอมของบุคคลทางดานบุคลิกภาพทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ การศรัทธา
คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตน และระดับการดําเนิน ชีวิตที่ดีในทุกดา นของการดํา รงชีวิต ทั้งในดา น
สวนตัว ครอบครัวและสังคมซึงวางบนพื้นฐานของความรูและการปฏิบัติที่ถูกตองสอดคลองกับหลักคําสอน
อิสลามในอัลกุรอานและอัซซุนะฮ และสงผลใหบุคคลมีชีวิตที่มีความสุขสันติในการใชชีวิตโลกนี้ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคม อีกทั้งนําไปการมีชีวิตที่สันติสุขที่ยั่งยืนในโลกอาคีเราะห(โลกหนา)
๒.๓. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในอิสลาม
สตรีมีบทบาทที่ยิ่งใหญในการกําหนดและสรางวัฒนธรรมความรูและความสูงสงของอารยธรรม
มนุษย อิสลามไดกําหนดใหบรรดามุสลิมทั้งชายและหญิงแสวงหาความรูอยางเทาเทียมกันและปฏิบัติหนาที่
ในฐานะเปนบาวและตัวแทนของพระองค(คอลีฟะฮ)บนโลกนี้ บรรดาสตรีนั้นมีอิทธิพลตอสถาบั นครอบครัว
หนึ่ง ขณะเดียวกันครอบครัวเปนแกนความเขมแข็งของสังคมหนึ่ง (Hasan Langgulung, ๑๙๗๙)งานเขียน
ที่เกี่ยวกับบทบาทสตรีในอิสลามและสามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
๔๗

๒.๓.๑. บทบาทสตรีในอัลกุรอานและซุนนะห
อิสลามใหเกียรติและการปกปองคุมครองในศักดิ์ศรี สิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันความมั่นคง
ทางดานตางๆของสตรีไวอยางชัดเจน อิสลามไดยกยองสตรีในสถานภาพที่สูงสง มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
สถานะความเปนมนุษยที่มีความเสมอเทาเทียมกับบุรุษเพศ อยางไรก็ตามในบริบทความเทาเทียมในดาน
ศักดิศรีของความเปนมนุษยนั้นจะวางอยูบนพื้นฐานของความแตกตางทางชีวภาพและทางจิตวิทยาทางดาน
การสรางโดยเพศชายถูกสรางมาใหมีรางกายแข็งแรง มีความกลาหาญและความอดทนสูงกวาเพศหญิง
สวนเพศหญิงนั้นถูกเตรียมพรอมสําหรับกระบวนการในการผลิตชนรุนใหม(การตั้งครรภและคลอดบุตร)
และมีความอดทน กลาหาญในขีดจํากัด บุรุษถูกสรางมาใหเปนเพศที่มีความเขมแข็งกวาในการทําหนาที่ผู
ปกปองคุมครองและดูแลสตรี ดังอัลกุรอานไดไวความวา(ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๔)
”บุรุษ คือ ผูปกปองคุมครองและดูแลรักษาสตรี เพราะพระเจาทรงประทานใหแกฝายแรก
มากกวาฝายหลังและเพราะวาเขา(ฝายแรก)อุปถัมภนางดวยรายไดของเขา...”(อัน-นิซา:๓๕)
ความแตกตางในการสรางระหวางบุรุษและสตรีนั้นจะนํามาซึ่งความเมตตา การชวยเหลือเกื้อกูลกัน และ
เติมเต็มซึ่งกันและกัน ดังหลักฐานในอัลกุรอานที่ไดประกาศไววา
“และบรรดามุอฺมินชายและบรรดามุอฺมินหญิงนั้นบางสวนของพวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีก
บางสวน”(อัต-เตาบะฮฺ : ๗๑)
ดังนั้นในการพัฒนาครอบครัว สังคมและประชาชาติ แตละฝายตองทําบทบาทของหุนสวนซึ่งกันและกัน
เพื่อใหสามารถทําหนาที่การเปนคอลีฟะฮ(ผูแทนพระองค)ไดอยางสมบูรณแบบ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดที่สาํ คัญสามารถรวมกันสรางสังคมและโลกนี้ที่อยูรวมกันไดอยางสงบสันติสุข บนพื้นฐาน
ความแตกตางตามธรรมชาติของการสรางและสิทธิที่อิสลามไดวางไว อิสลามไดกําหนดตําแหนงฐานะและ
ความรับผิดชอบสิทธิหนาที่และบทบาทของมนุษยที่สอดคลองเหมาะสมกับฟตเราะห(ธรรมชาติ)ของมนุษย
แตละเพศที่พระองคทรงสรางมา อิสลามไดใหสิทธิตางๆแกสตรีอยางมากมายกวางขวางและยกฐานะนางให
สูงขึ้น กําหนดการปกปองทั้งทางศีลธรรมและกฎหมายไวในระบอบการดําเนินชีวิตของอิสลามเพื่อคุมครอง
สิทธิและฐานะของนาง (ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ,๒๕๕๔)
ซอลีฮ ะห หะยีส ะมะแอ(๒๕๕๗) ในบทความเรื่อง “สิท ธิส ตรี ในอิ ส ลาม:พื้น ฐานพลั งแห งการ
สรางสรรคสังคมและประเทศชาติ”ในหนังสือ”พลังมุสลีมะฮฺ”ซึงไดนําเสนอสิทธิสตรีที่เชื่อมโยงกับบทบาท
ของสตรีโดยนําหลักคําสอนในอัลกุรอานและอัลหะดีษมาเปนหลักฐานการอางอิง โดยอธิบายวาอิสลามได
กําหนดสิทธิใหแกสตรีในทุกๆดานไวอยางชัดเจน ซึงสามารถสรุปประเด็นตางๆไดดังนี้
(๑)สิทธิและความเสมอภาคในดานจิตวิญญาณ คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติศาสนกิจ
อิสลามไดประกาศถึงความเทาเทียมระหวางบุรุษและสตรีที่เกี่ยวของกับขอบังคับใชทาง
ศาสนา การศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจไวมากมาย ดังอัลกุรอานไดระบุไววา

๔๘

“…แทจริงบรรดาผูนอบนอมทั้งชายและหญิง บรรดาผูศรัทธาชายและหญิง บรรดาผูภักดีชายและ
หญิง บรรดาผูสัตยจริงชายและหญิง บรรดาผูอดทนชายและหญิง บรรดาผูถอมตนชายและหญิง
บรรดาผูบริจาคชายและหญิง บรรดาผูถือศีลอดชายและหญิง บรรดาผูรักษาอวัยวะเพศของพวก
เขาที่เปนชายและหญิง บรรดาผูราํ ลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากที่เปนชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺไดทรง
เตรียมไวสําหรับเขาแลว ซึ่งการอภัยโทษและรางวัลอันใหญหลวง”(อัลอะหฺซาบ : ๓๕)
(๒) สิทฺธิและความเสมอภาคในการไดรับการตอบแทน
ในการปฏิบัติการงานหรือการกระทําตางๆของบรุษและสตรีจะไมสูญหาย ณ พระองคอัลลอฮฺ
และทุกคนจะไดรับการตอบแทนผลบุญและการลงโทษจากการงานหรือการกระทําอยางเทาเทียมกัน ดังอัล
กุรอานระบุไว อาทิเชน
“แลวพระเจาของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาวา แทจริงขาจะไมใหสูญเสียซึ่งงานของผูทํางานคนหนึ่ง
คนใดในหมูพวกเจาไมวาจะเปนชายหรือหญิงก็ตาม..”(อาละอิมรอม อายัตที่ ๑๙๕)
“ผูใดที่ทําความดีไมวาจะเปนหญิงหรือชายในฐานะที่เขาเปนผูศรัทธาพวกเขานี้แหละจะไดเขา
สวรรคและพวกเขาจะไมถูกอธรรมแมแตนอย”(อันนิซาฮฺ : ๑๒๔)
(๓) สิทธิและความเสมอภาคในดานการยกยองใหเกียรติ
สตรีมุสลิมจะไดรับการยกยองใหเกียรติเชนเดียวกับบุรุษ ดังอัลกุรอาน ความวา
“ โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และเพศหญิง และเราไดใหพวก
เจาแยกเปนเผา และตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น
คือ ผูที่มีความยํา เกรงยิ่งในหมูพ วกเจา แทจ ริงอัล ลอฺนั้นเปน ผูทรงรอบรู อยา งละเอีย ดถี่ถว น”
(อัลหุญรอต : ๑๓)
(๔) สิทธิและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น การใหคําปรึกษาหารือ
สตรีมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษาหารือ ดังอัลกุรอานยืนยันถึงการรองทุกขของสตรี
ความวา
“โดยแนนอน อัลลอฮฺทรงไดยินถอยคําของสตรีที่กําลังโตแยงกับเจาในเรื่องสามีของนาง และนาง
ไดรองทุกขตออัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงไดยินการโตตอบของเจาทั้งสอง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงได
ยิน ผูทรงเห็นเสมอ” (อัลมุญาดะละฮฺ : ๑)
(๕) สิทธิและความเสมอภาคในการเชิญชวนสูความดีหามปรามความชั่วราย
อิสลามไดใหความสํา คัญในการดํา รงไวซึ่งสังคมที่มั่นคงและสงบสันติสุขอยางยั่งยืน จึ่งถือเปน
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบหรือขอบังคับพื้นฐานสําหรับปจเจกมุสลิมทุกคนไมวาจะเปนบุรุษหรือสตรีที่ตอง
ชวยเหลือกันใหความรวมมือในการเชิญชวน สงเสริมการประกอบกิจกรรมการงานที่ดีและการปกปองหาม
๔๙

ปรามในอันที่จะนํามาซึ่งความชั่วรายหรือเสื่อมเสียตอสังคม ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบหลากหลาย
เชน การอบรมสั่งสอน การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และเผยแผสัจธรรม ดังที่ไดระบุในอัลกุรอานความวา
“และพวกเจาจงชวยเหลือกันในเรื่องคุณธรรมและความยําเกรง แตพวกเจาอยาไดชวยเหลือกันใน
สิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรูกันและพึงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรุนแรงในการ
ลงโทษ “(อัล-มาอิดะฮฺ:๒)
(๖) สิทธิและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
อิสลามเปนศาสนาที่ใหความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากหลักฐานจากโองการ
อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเปนครั้งแรก ที่กลาววา “จงอานดวยพระนามของอัลลออฺ” และทานศาสนทูต
มูฮัมมัดไดกําชับใหมุสลิมทุกคนไดศึกษาหาความรู ดังวจนะของทานที่วา“การศึกษาหาความรูนั้นเปนหนาที่
ของมุสลิมทุกคน” (รายงานโดย อิบนุมาญะฮฺ) หะดีษดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาอิสลามไดใหความเสมอภาค สิทธิ
และโอกาสแกมุสลิมทุกคนในการศึกษาหาความรู โดยเฉพาะความรูพื้นเกี่ยวหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ
ตลอดจนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในสังคม อิสลามจึงกําชับใหมุสลิมทุกคนตองศึกษาหาความรู
ทั้งนี้เพราะความรูจะเปนแสงสวางทําใหมนุษยรูจักแยกแยะระหวางความดีกับความชั่ว เพื่อสงเสริมการ
ประกอบการดี แ ละหา มปรามการกระทํา ความชั่ ว ร า ย และสรา งอารยธรรมที่สู งส งให ป รากฏแกม วล
มนุษยชาติ
(๗) สิทธิดานสังคม
อิสลามเปนศาสนาที่ใหหลักประกันที่มั่นคงวาสตรีนั้นเปนบุคคลที่มีเกียรติและเปนที่ยกยองอยาง
สูงในสังคม ทานศาสนฑูตมูฮมั มัด(ซ.ล.)ขอความสันติสุขจงมีแดทาน)ไดกลาวสรรเสริญสตรีที่ประเสริฐไว
ดังนี้
“โลกนี้และทุกสิ่งในโลกนี้มีคา แตสิ่งที่มีคาที่สุด คือ สตรีที่ประเสริฐ” (รายงานโดย มุสลิม)
“ทรัพยสมบัติที่ดีที่สุดที่บุรุษควรมี คือ ลิ้นที่รําลึก (รําลึกถึงพระเจา) จิตใจที่กตัญูขอบคุณและ
ภรรยาที่ศรัทธาผูซึ่งชวยเหลือเขาในการศรัทธาของเขา”
ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ไดใหความสําคัญในการทําความดียกยองใหเกียรติตอสตรีเปนอยางสูงทานได
กลาวสุนทรพจนครั้งสุดทายโดยไดเนนย้ําใหบุรุษปฏิบัติดวยดีตอสตรีไววา
“ในการงานที่เกี่ยวของกับผูหญิงนั้นจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด เพราะวาทานไดรับนางไวดูแลแลวโดย
การอนุมัติของอัลลอฮฺ...” (อัน-นิซาอฺ หนา ๑๙)
ในอิสลามนั้นการใหเกียรติตอสตรีนั้นมีความสําคัญยิ่งไมวาเธอจะอยูในฐานะของบุตรี ภรรยา
มารดานองสาวหรือพี่สาว นาหรือปา
ในอิสลามบุรุษและสตรีมีหนาที่ในการนําสาสนแหงอิสลามไปเผยแผแกมวลมนุษยชาติทั้งมวล
ดังนั้น ไมวาพวกเขาจะทํางานในหรือนอกบาน เขาจะตองทําหนาที่ดังกลาวนี้ ดังนั้นเปนความจําเปน
สําหรับสตรีที่จะแสดงศักยภาพที่พระเจาทรงประทานใหซึ่งจะทําใหสามารถทุมเทการทําหนาที่ในหนทาง
ของพระองคอยางมีประสิทธิภาพ
๕๐

(๘) สิทธิทางดานเศรษฐกิจ
สังคมอิสลามเปนสังคมสองเพศที่ตองอาศัยการพึ่งพาชวยเหลือและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ในการนี้
ไดมีการแบงแรงงานที่ยุติธรรมระหวางบุรุษกับสตรี จุดยืนความรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจของครอบครัว
ไดมอบใหเปนภาระหนาที่หลักของบุรุษ สตรีนั้นถูกมอบภาระหนาที่ความรับผิดชอบหลักในการรักษาปก
ปองความบริสุทธิ์และทรัพยสินในครอบครัวในขณะที่สามีไดออกไปทําภารกิจนอกบาน อัลกุรอานระบุไววา
“บรรดาชายนั้น คือ ผูที่ทําหนาที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง เนื่องดวยการที่อัลลอฮฺไดทรงใหบาง
คนของพวกเขาเหนือกวา อีกบางคน และดว ยการที่พ วกเขาไดจา ยไปจากทรัพ ยของพวกเขา
บรรดากุลสตรีนั้น คือ ผูจงรักภักดี ผูรักษาทุกสิ่งทุกอยางที่อยูลับหลังสามี....” (อัน-นิซาอฺ : ๓๔)
อิสลามไดใหหลักประกันความมันคงทางเศรษฐกิจแกสตรีโดยกําหนดใหสตรีมีสิทธิตางๆที่เกี่ยวของ
กับทางเศรษฐกิจทรัพยสิน มรดกและกิจการตางๆที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน ในเรื่องเกี่ยวกับการครอบครอง
ทรั พ ย สิ น นั้ น สตรีมี สิ ท ธิ ท างกฎหมายในการครอบครองทรั พ ย สิ น และจั ด การทรั พ ยสิ น ที่ ค รอบครอง
ตลอดจนมีสิทธิในการปกปองดูแลอยางถูกตองตามหลักการศาสนา อิสลามไดกําหนดใหสตรีมีสิทธิในการ
สรรหา ครอบครองและจัดการทรัพยสมบัติ และรับมรดกไดเชนบุรุษ โดยกําหนดสิทธิการครอบครองใหแก
สตรีตามประเภทสิทธินั้นๆ สตรีมีสิทธิ์อยางกวางขวางในการรับมรดก สตรีก็มีสิทธิเชนเดียวกับบุรุษในการ
รับสวนแบงในกองมรดกจากบิดา มารดา สามี บุตรหลาน และบรรดาญาติที่ใกลชิดคนอื่นๆของนาง ดังอัล
กุรอานระบุไววา
“สําหรับบรรดาชายนั้น มีสวนไดรับจากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้งสอง และบรรดาญาติที่ใกลชิดไดทิ้งไว
และสําหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีสวนไดรับจากสิ่งที่ผูบังเกิดเกลาทั้งสองและบรรดาญาติใกลชิดไดทิ้ง
ไว ซึ่งสิ่งนั้นจะนอยหรือมากก็ตาม เปนสวนไดรับที่ถูกกําหนดอัตราสวนไว”(อัน-นิซาอฺ : ๗)
นอกจากนี้หากนางแตงงาน นางมีสิทธิที่จะไดรับคาสินสอดจากสามีของนางอีกดวย และนางตอง
ไดรับการอุปถัมภเลี้ยงดูดวยดีจากสามีในทุกดาน ซึ่งรวมถึงคาใชจายในดานตางๆดวย มรดกหรือทรัพยสิน
เงินทองทั้งหมดที่นางไดรับนั้นเปนสมบัติของนางและนางมีสิทธิเต็มที่ในมรดกหรือทรัพยสมบัตินั้น โดย
บุคคลในครอบครัวไมวาจะเปนบิดา สามีและคนอื่นๆไมมีสิทธิ์เขามายุงเกี่ยว นอกจากนี้สตรีมีสิทธิในการ
ลงทุนจัดทําธุรกิจหรือกิจการที่เกี่ยวของ อาทิเชน การซื้อการขาย การเชา การยืม การบริจาค การค้ํา
ประกัน การโอน การมอบฉัน ทะ การจํานอง การทํา พินัยกรรม การทําสัญญา และอื่น ๆที่เกี่ย วของ
ดังอัลกุรอานไดระบุไวความวา
“…สําหรับผูชายนั้นมีสวนไดรับจากสิ่งที่พวกเขาไดขวนขวายไว และสําหรับหญิงนั้นก็มีสวนไดรับ
จากสิ่งที่พวกนางไดขวนขวายไว และพวกเจาจงขอจากอัลลอฮฺเถิด จากความกรุณาพระองค แท
จริงอัลลอฮทรงรอบรูในทุกสิ่ง” (อัน-นิชาอฺ : ๓๒)
ยิ่งไปกวานั้นอิสลามไดใหสิทธิแกสตรีในการจางงานหรือทํางานเพื่อหารายไดชวยเหลือครอบครัว
อิส ลามไมไ ดป ฏิ เสธสตรีจ ากการทํ า งานหรื อหางานทํา เพื่ อชว ยเหลือ ครอบครั ว และสั งคม หากสตรี มี
๕๑

ความสามารถในการที่จะทํางานขางนอกเพื่อการพัฒนาสังคมในทางสรางสรรคและอยูในขอบเขตของ
อิสลาม อยางไรก็ตามสตรีสามารถออกไปทํางานนอกบานไดนั้นเธอตองสามารถจัดการงานบานไดอยาง
เรียบรอย และที่สําคัญสามีและภรรยาตางมีความเขาใจตอกัน และการทํางานนั้นอยูในรูปแบบหลักการที่
อิสลามอนุมัติ
(๙) สิทธิสตรีทางดานการเมืองการปกครอง
สตรีมุสลิมไดรับสิทธิและมีบทบาทในดานการเมืองและการปกครองในเรื่องพื้นฐานอยางสมบูรณ
ที่เทาเทียมกับบุรุษทุกประการ นอกจากรายละเอียดบางประการที่มีเงื่อนไขและขอจํากัดทําใหบุรุษและ
สตรีมีความแตกตางกันภายใตบทบัญญัติของอัลกุรอานที่ไดกําหนดไว
การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การใหคําปรึกษาหารือ ประวัติศาสตรอิสลามไดบันทึกให
ประจักษวาในสมัยของทานศาสดามูฮัมมัด(ซ.ล.) และบรรดาสาวกผูทรงเกียรตินั้น สตรีมีสิทธิแสดงบทบาท
ทางดานการเมืองและการปกครองโดยการแสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษา วิพากษวิจารณและเรียกรองส
ทธิตางๆไดอยางเต็มที่ และจะพบวาสตรีของอิสลามในประวัติศาสตรนั้นไดปฏิบัติงานทางดานกฎหมาย
การใหคําปรึกษา ที่ปรึกษา และการพิจารณาความ ดังเหตุการณตางๆมากมายในประวัติศาสตรอิสลามที่
แสดงใหเห็นถึงบทบาทที่สําคัญของสตรีมุสลิม อาทิเชน
๑)ทานรอซูล(ซ.ล)ไดขอคําปรึกษาจากภรรยาของทานอุมมฺ ซัลมะฮฺเกี่ยวกับเหตุการณหนึ่งที่
เปนผลจากสงครามในครั้งนี้เพื่อจะทําการตัดสินใจ เธอไดใหคําแนะนําแกทานศาสนฑูต(ซ.ล.)และทานได
ปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว บรรดาซอฮาบะฮฺ (สาวก)ของทานไดเรงรีบปฏิบัติการดังกลาวเชนกัน
๒)มีรายงานวาทานหญิงอาอีชะฮฺ (อุมมฺ อัล-มุอฺมินีน - มารดาแหงศรัทธาชน) เคยใหการฟต
วา (คําตัดสินเกี่ยวกับหลักการทางศาสนา)ในสมัยของทานคอลีฟะหอบู บักร ทานคอลีฟะหอุมัร และทาน
คอลีฟะหอุสมาน และเธอไดรับตําแหนงเปนมุฟตียะฮฺ (ผูใหคําตัดสินสตรี) และบรรดาผูนําที่เปนสาวกของ
ทานศาสนฑูตเหลานี้ไดศึกษาหาความรูแมกระทั้งกฎขอบังคับทางดานศาสนาจากทานหญิงอาอีชะฮฺ และ
พวกเขา(บรรดาสาวก)ก็ไดขอคําปรึกษาจากเธอเชนกัน
๓)ชีฟาอฺ บินอับดุลอฮฺ เปนอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในสมัยของทานรอซูลและทานคอ
ลีฟะหอุมัร ซึ่งเธอไดรับการแตงตั้งเปนผูดูแลตรวจสอบในตลาด นครมาดีนะฮฺ
การเปนผูนําของรัฐ บทบาทสตรีมุสลิมในการทําหนาที่เปนผูนําของรัฐนั้น บรรดานักวิชาการ
มุสลิมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางมาก และพบวาการเปนผูนํารัฐสูงสุดหรือคอลีฟะหของสตรีนั้นมี
ขอ จํ า กั ด บางประการที่ ต อ งมี ก ารยกเวน เนื่ อ งจากคุ ณสมบัติ ข องการเป น คอลี ฟ ะห แ ละป จ จั ย อื่ น ๆที่
เกี่ยวของ โดยกลาววาคอลีฟะหนั้นจะตองมีความสามารถในการออกนําทัพออกญิฮาดและมีความเขมแข็ง
พอที่จะโบกธงญิฮาด ซึ่งอิบนุคอลดูนไดกลาววาคอลีฟะหนั้นนอกจากจะมีความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีความพรอมทางดานรางกาย และมีความกลาหาญสามารถเปนแนวหนาในการออกทําการตอสูเมื่อมีการญิ
ฮาด จะตองเปนอีหมามผูนําการละหมาดซึ่งถือเปนหนาที่สูงสูดของเคาะลีฟะฮฺ ไมวาจะเปนละหมาดญา
มาอะฮฺฟรดู ละหมาดวันศุกร ละหมาดในวันอีดทั้งสอง และโอกาสอื่นๆ ซึ่งจะตองเปนบุรุษเทานั้น
๕๒

การมีสวนรวมในการญิฮาด สตรีมีสิทธิในการญิฮาดทางการเมือง ซึ่งหมายถึง สตรีตองใช
ความพยายามในการทุมเทเพื่อใหไดมาซึ่งความโปรดปรานของพระเจาในการจรรโลงและสถาปนาความ
ยุติธรรมและความปลอดภัยใหเกิดขึ้นสังคม รวมทั้งการขจัดรากเหงาตางๆที่จะนํามาซึ่งความเสื่ อมเสีย
หรือหายนะในสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติภารกิจในทุกดานของการดําเนินชีวิตที่มีจุดประสงคเพื่อ
เผยแผอิสลามและสรางความผาสุกใหเกิดขึ้นแกชีวิตของมวลมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนา อยางไรก็ตาม
ทานศาสนทูตมูหัมมัด(ซ.ล.)ไดป ระกาศไววา “รูป แบบการญิฮาดที่ดี ที่สุด คือการกลาวสัจธรรมตอหนา
ผูปกครองที่อธรรม”(รายงานโดยอิบนุมาญะฮฺ)
โดยสรุป อิสลามใหสิทธิแกสตรีอยางสมบูรณแบบไมวาจะเปนสิทธิในดานการนับถือศาสนา
และปฏิบัติหลักการศาสนา ดานสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง และดานอื่นๆ เปน
ตน
๒.๓.๒. บทบาทมุสลิมะฮฺตอครอบครัวและสรางสรรคสังคม
ซุฟอัม อุษมาน (๒๕๕๒)ไดเขียนบทความเรื่อง บทบาทมุสลิมะฮฺกับการสรางสรรคสังคม และได
อธิบายไววา การสรางสรรคสังคมที่อิสลามที่บัญญัติไวในอัล-กุรฺอาน คือ การรวมกันสงเสริมคุณธรรมการสั่ง
เสียในความดี และการยับยั้งหักหามความชั่วความเลวทราม ในกรอบของการชวยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่อง
ความดีงามและการยําเกรง เชนที่อัลลอฮ ไดสั่งไววา ความวา“จงชวยเหลือกันในเรื่องของความดีงามและ
การยําเกรงและอยาไดชวยกันในเรื่องของความผิดบาปและการละเมิด”(อัล-มาอิดะฮฺ:๒) การสรางสรรค
สังคมในความหมายนี้นับเปนภาระหนาที่ของผูศรัทธาทุกคนไมวาหญิงหรือชาย การสงเสริมความดีและ
คุณธรรมพรอมกับการตอตานความชั่วนั้นเปนคุณลักษณะของประชาชาติที่ประเสริฐ ดังอัลกุรอานกลาวไว
ความวา“พวกเจานั้นเปนประชาชาติอันประเสริฐสุดที่ถูกใหกําเนิดขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ
ดวยการที่พวกเจาสั่งเสียในความดี หักหามยับยั้งจากความชัว่ และดวยการที่พวกเจา
ศรัทธาตออัลลอฮฺ” (อาล อิมรอน :๑๑๐)
ภาระหน า ที่ ใ นการสร า งสรรค สั ง คมเป น สิ่ ง ที่ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ทั้ ง ผู ช ายและผู ห ญิ ง ดั ง
บทบัญญัติระบุไวชัดเจนวา
ความวา“บรรดาผูศรัทธาทั้งชายและหญิงนั้น บางสวนของพวกเขาตางเปนผูช วยเหลือ
อีกบางสวน พวกเขาจะใชใหปฏิบัติในสิ่งที่ชอบ(สิ่งที่ดีและถูกตอง)และหามปรามในสิ่ง
ที่ไมชอบ(สิ่งที่ไมดีไมถูกตอง) และพวกเขาจะดํารงไวซึ่งการละหมาดและจายซะกาต
ภักดีตออัลลอฮฺและรสูลของพระองค พวกเขาเหลานั้นคือผูที่อัลลอฮฺจะทรงเมตตา แท
จริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชายิ่ง” (อัต-เตาบะฮฺ : ๗๑)
ครอบครัวและบานเปนจุดเริ่มตนของสังคมที่มีความสําคัญยิ่ง จําเปนตองไดรับการเอาใจใสดูแล
สรา งสรรคใหดีตามที่หวังไววา อยากเห็น สังคมที่ดี เพราะบา นก็เปน สังคม เปน รากฐานแรกของสังคม
๕๓

บทบาทของมุสลิมะฮฺในบา นหรือในครอบครัวมีความสําคัญชัดเจน เพราะภาระหนาที่ของพวกเธอโดย
ดั้งเดิมแลวเกือบทั้งหมดอยูในบาน อาจจะกลาวไดวาทุกความเคลื่อนไหวและทุกสิ่งที่เปนไปในเรือนชาน
ลวนแลวเปนความรับผิดชอบของมุสลีมะหทั้งสิ้น ในฐานะที่เปนภรรยาของสามี เปนแมของลูกๆ และผูดูแล
วิมานของครอบครัว การสรางสรรคสังคมในบานใหเปนสังคมที่พึงประสงค นอกเหนือจากการเอาใจใสใน
เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยทั่วๆ ไปแลว ยังตองใหความสําคัญในดานของการสงเสริมความดีและยับยั้ง
ความชั่วอีกดวย (ซุฟอัม อุษมาน,๒๕๕๒)
ซุฟอัม อุษมาน (๒๕๕๒)ไดนําเสนอบทบาทมุสลิมะฮฺกับการสรางสรรคสังคมโดยยกตัวอยางในหะ
ดีษที่กลาวบงบอกเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวนี้ เชน
๑)ชวยเหลือสามีในเรื่องอาคิเราะฮฺ(ปรโลก) นั่นคือ ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทั้งที่เปนวาญิบ
(บังคับ) และสุนัต(เสริม) มีระบุในหะดีษวา “อัลลอฮฺไดเมตตาชายผูหนึ่ง ที่ไดตื่นขึ้นมาเพื่อละหมาดกลางคืน
แลวเขาก็ปลุกภรรยาของเขาเพื่อใหลุกขึ้นมาละหมาด ถานางไมยอมลุก เขาก็เอาน้ํามาปะพรมบนหนาของ
นาง และอัลลอฮฺไดเมตตาหญิงหนึ่ง ที่ไดตื่นขึ้นมากลางคืนเพื่อทําการละหมาด แลวนางก็ปลุกสามีของนาง
เพื่อใหลุกขึ้นมาละหมาด ถาเขาไมยอมลุก นางก็เอาน้ํามาปะพรมบนหนาของเขา”(ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ
๓๔๙๔) จากหะดีษดังกลาวนี้ ความรวมมือระหวางสองสามีภรรยาในการสรางสรรคชีวิตคูสูอาคิเราะฮฺควร
ไดรับการเอาใจใสมากกวาเปนหลายเทา เพราะหมายถึง การเตรียมพรอมเพื่อจะไดอยูรวมกันอีกยาวนานใน
โลกหนาอันสถาพร กิจกรรมอื่นๆ ก็อาจจะทําไดเชน การชวยกระตุนใหสามีรักษาละหมาดญะมาอะฮฺ การ
ถือศีลอด การอานอัลกุรอานรวมกัน การอานดุอาอประจําวัน การทําทานเศาะดะเกาะฮฺ และอีกหลายๆ
อยางที่สามารถทําได ทั้งหมดอยูในขายของการสนับสนุนความดีทั้งสิ้น
๒)ดูแลอบรมสั่งสอนลูกๆในเรื่องศาสนา เปนเรื่องที่ชัดเจนวาผูเปนแมตองเอาใจใสในการอบรม
มารยาทของลูกๆ ดูแลใหพวกเขารักษาละหมาด ฝกหัดใหปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ สอนอัลกุรอานใหพวกเขา
เปนตัวอยางที่ดีใหลูกเห็น คอยสอดสองดูแลแกไขพฤติกรรมที่ไมดีทั้งหลาย ฯลฯ เหลานี้คือปฐมแหงบทบาท
ที่สําคัญในการสรางสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งจะออกไปสูโลกกวางในวันขางหนา เปนที่แนนอนวา ถาเด็กๆ
ไดรับการเลี้ยงดูอยางถูกตองในครอบครัว เมื่อโตขึ้นและออกไปสูสังคมกวาง พวกเขาก็จะเปนคนที่ดีของ
สังคม เมื่อคนดีสังคมก็ยอมดีตามไปดวยเปนแนแท “ผูหญิงนั้นเปนผูเฝาดูแลในบานของสามีและลูกๆ ของ
เขา พวกนางจะถูกสอบสวนในหนาที่นั้น” (อัล-บุคอรียและมุสลิม ดู เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ ๔๕๖๙)
๓)การตักเตือ นซึ่ งกัน และกั น กับ สมาชิ กในครอบครัว ให อยู ในกรอบของศาสนา การรํ า ลึ ก
ถึงอัลลอฮฺและอาคิเราะฮฺ การสรางนิสัยเชนนี้นับเปนสิ่งที่ดีและควรตองไดรับการสรางสรรคใหเกิดขึ้นใน
บาน การตักเตือนระหวางกันนั้นถือเปนแกนหนึ่งของอิสลาม ดังที่มีปรากฏในหะดีษวา “ศาสนาคือการนาซี
ฮัต(การตักเตือนซึ่งกันและกัน)” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ ๓๔๑๗) จึงเปนสิ่งสําคัญที่เหลาผูดูแลความเรียบรอย
ในครอบครัวตองถือเปนหลักในการสรางสรรคสังคมในบานใหอบอวลไปดวยบรรยากาศที่นอกจากจะอบอุน
แลว ยังมีความดีงามและการรําลึกถึงอาคิเราะฮฺอยูเนืองนิตย “อุปมาบานที่มีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ กับบานที่
ไมมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ อุปมัยเหมือนคนเปนกับคนตาย”(เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ๕๘๒๗) ทุกคนในบานมีสิทธิ
หนาที่ที่จะตองชวยเหลือและตักเตือนกัน ไมวาจะเปนสามี ภรรยา พอแม หรือผูเปนลูก ดังนั้นในฐานะ
๕๔

ผูรับผิดชอบความเรียบรอยในบาน มุสลิมะหทั้งหลายจึงควรมีบทบาทในการนาซีฮัตดวยเชนกัน วิธีการและ
รูปแบบการตักเตือนนั้นมีหลากหลายมาก จึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมและเลือกใชวิธีที่ดีที่สุด
๔)การดะอฺวะฮฺญาติมิตรและเพื่อนบาน มุสลิมะหมีโอกาสอีกอยางมากมายที่พวกเธอสามารถ
คิดและทําไดในกรอบที่อิสลามอนุญาต การเชิญชวนญาติมิตรในบริเวณบานใกลเรือนเคียงใหมารวมมือกัน
ทํากิจกรรม เชนจับกลุมเพื่อเรียนรูศาสนาดวยตัวเอง การทําฮาลาเกาะฮศึกษาอัลกุรอาน การใหนาซีฮัตซึ่ง
กันและกันการชวยสอนชวยฝกผูอื่นใหรูจักจรรยามารยาทอิสลามและบทดุอาอตางๆ รวมทั้งไดทบทวน
กิจวัตรของแตละคนใหถูกตองตามซุนนะฮฺ ฯลฯ ควรหากิจกรรมทางศาสนาที่เปนประโยชนมารวมกันทํา
บาง นอกจากจะทํากิจกรรมอื่นๆ ที่กลุมแมบานรูจักและทําอยูบอยๆ เชนทําขนม ตัดเย็บเสื้อผา ฯลฯ การ
ทําฮาลาเกาะฮอัลกุรอาน อาจจะทําเปนอาทิตยละครั้งหรือสองครั้ง โดยสามารถทําที่มัสยิดในหมูบานหรือ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามบานของสมาชิกกลุมก็ไดเชนกัน
การสรางสรรคกิจกรรมเหลานี้ ถือเปนหนึ่งในกระบวนการเพื่อเพิ่มอีมานและขัดเกลาตัวเองให
อยูบนเสนทางของศาสนาอยางเครงครัดอยูเสมอ เปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อขยายความดีงามสูคนใกล
ชิด เปนจุดเริ่มตนในการเสริมสรางปจจัยแหงความสงบสุขในสังคมหมูบานโดยมีกลุมแมบานเปนตัวหลักใน
การดําเนินงาน กิจกรรมเชนนี้ยังสามารถที่จะทําไดโดยไมตองกังวลถึงเงื่อนไขและขอจํากัดสวนตัวของมุสลิ
มะหอีกดวย ซึ่งนับวาเหมาะสม มีวิธีการหลากหลาย และทําใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่
๕)การทํากิจกรรมอื่นๆในสังคมกวาง บทบาทของมุสลิมะฮฺในสังคมกวาง จําเปนตองคํานึงถึง
เงื่อนไขตางๆ ใหรัดกุมยิ่งขึ้น เพราะอิสลามไมสนับสนุนใหผูหญิงออกนอกบาน อยางไรก็ตามถามีความจํา
เปนหรือผลที่พึงรับได ก็อนุญาตใหพวกเธอออกไปได โดยควรตองไมกระทบถึงบทบาทหลักในการเปน
ภรรยา มารดาและแมศรีเรือน งานทุกชนิดที่ผูชายทําไดผูหญิงก็ทําไดถาหากอยูในกรอบและขอบเขตที่
อิสลามอนุญาต การทํางานในสังคมของมุสลิมะฮฺจึงไมได แคบ เพียงแตมีความรัดกุมมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเปน
ผลดีตอตัวมุสลิมะหเอง และควรตองคํานึงอยูเสมอวา ดวยธรรมชาติทางสรีระและจิตใจของผูหญิงนั้น งานที่
พวกเธอทําไดดีที่สุดมักจะเกี่ยวของกับการดูแลบาน การอบรมเลี้ยงดูเด็กๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุม
สตรี อยางไรก็ตาม เมื่ออยูนอกบานแลวพวกเธอยังสามารถมีบทบาทในการรวมสนับสนุนความดีและยับยั้ง
ความชั่วได โดยการเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่นเชนเพื่อนรวมงาน คนรอบขาง เปนตน อีกทั้งยังสามารถใหคํา
เชิญชวนและคําตักเตือนที่ดีแกผูคนเหลานั้นได
นอกจากนี้ ซุฟอัม อุษมาน (๒๕๕๒) ไดกลาวถึงปจจัยเสริมสําหรับมุสลิมะฮฺในการสรางสรรค
สังคม มีดังนี้
๑) สรางตัวเองใหมีบุคลิกภาพของมุสลิมผูมีศรัทธาที่เขมแข็ง เพื่อเปนตัวอยางที่ดีแกคนอื่นๆ
เพราะตัวอยางที่ดีก็นับเปนการดะอฺวะฮฺประการหนึ่ง วิธีการก็คือดวยการหาความรูอยางสม่ําเสมอ ไมวา
จากการรับฟงผูรู อานหนังสือ จากสื่อตางๆ ที่มีอยูอยางหลากหลาย รวมถึงเอาใจใสในการปฏิบัติศาสนกิจ
อยางเครงครัดทั้งที่วาญิบและสุนัต
๒)การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในหมูมุสลิมะหกันเอง ในรูปแบบของการชวยเหลือและ
แลกเปลีย่ นความรูความสามารถระหวางกันหรือจากที่ปรึกษาที่เปนมุสลิมีน โดยเฉพาะผูใ กลชิดเชน สามี
๕๕

บิดา พี่นอง ลูกๆ หรือญาติสนิทที่เปนมะหร็อม ถาหากจะขอความชวยเหลือจากผูอื่นที่ไมใชญาติก็ทําได
โดยใหอยูในกรอบและขอบเขตที่ไมผิดตอศาสนบัญญัติ
โดยสรุป บทบาทของมุสลิมะฮฺในการสรางสรรคสังคม ดวยการสงเสริมความดีงาม คอยดูแล
ปองกันความเลวทรามไมใหแพรขยายในสังคมนั้นมีความสําคัญยิ่ง จึงไมควรละเลยความสําคัญของมุสลิมะฮฺ
ในดานนี้ รูปแบบงานสรางสรรคสังคมนั้นมีหลากหลาย สามารถที่จะเลือกทําได ภายใตกรอบและขอบเขตที่
อิสลามกําหนด และทุกๆ กิจการความดีลวนไดรับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น
เลยท ซาอุด ยาซีม (Layth Su’ud Jasim, มปป.)ในหนังสือ“การบริการสังคม:บทบาทสตรีใน
สมัยรอซูล(ศาสนฑูตมูฮัมหมัด)-ซ.ล.)”ไดฉายภาพบทบาทสตรีในดานการบริการสังคม โดยกลาวถึงบทบาท
สตรีในการใหหุนสวนที่ยิ่งใหญในหลายดานที่เกี่ยวกับการกอตั้งสถาบันบริการสังคมหรือหนวยสวัสดิการ
สังคมหรือรูจักกันในนาม ซุฟฟะฮฺสตรี(สถานที่ที่เปนศูนยรวมสตรี) หนวยสวัสดิการดังกลาวนี้กลุมสตรีได
รวมตัวกันเพื่อทําหนาที่สรางในการดําเนินการจัดทํากิจกรรมตางๆในหลากหลายรูปแบบ รูปแบบกิจกรรมที่
กลุมสตรีไดดําเนินการผานหนวยงานนี้ คือ
๑) การศึกษาหาความรู โดยมีทานรอซูล(ซ.ล.)เปนผูสอนเฉพาะตามเวลาที่ไดกําหนดไว กิจกรรมที่
สตรีดําเนินการมีดังนี้ คือ การทองจําอัลกุรอาน การฝกการเขียนและการสอนการเขียนแกสตรีคนอื่นๆ
๒)จัดกิจกรรมการงานอาชีพ สตรีอิสลามไดทํากิจกรรมหลายประเภทที่ใหบริการสังคมและให
ประโยชนแกสังคม กิจกรรมที่เดน คือ การถักทอ การสานเสื่อจากใบอินทผาลัมหรือวัสดุอื่นๆเพื่อใชปูใน
บานหรือที่มัสยิดหรือใชประโยชนในรูปแบบอื่นๆเชน ในคาย สนามรบ เปนตน การฟองหนังสัตวเพื่อใชปู
ภายในบานหรือใชทําเสื้อผาใชสวมใสในฤดูหนาว และกิจกรรมอื่นๆ อาทิเชน การเย็บหนังสัตว เปนตน
๓) มีการดําเนินการกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมสําคัญๆที่สตรีไดปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวด
ลอม คือ การรักษาความสะอาดและความสวยงามของมัสยิด การเฉลิมฉลอง เชน ในพิธีการแตงงาน การ
ตอนรับที่สําคัญ เชน การตอนรับทานรอซูล(ซ.ล.)กลับจากสงคราม การอนาชีด(การขับรองที่เชื่อมโยงกับ
คานิยมอิสลามทานั้น เฉพาะในหมูสตรีดวยกันเทานั้น)และการรองเพลง อีกทั้งเขารวมกิจกรรมที่จําเปนและ
สําคัญๆ
๔) ใช ใ นการเฉลิ ม ฉลอง(การแต ง งานและงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สตรี ) การต อ นรั บ แขก
การอนาชีด(ขับรองเพลงเนื้อหาใหขอคิดทางดานศาสนา)และรองเพลง
๕) ใชเปนสถานที่รวมตัวในโอกาสที่สําคัญๆ
มูรอม บินติ ศอลิหฺ อัลอะฏียะฮฺ (Zunnur แปล) (๒๕๕๓)ในหนังสือ ผูหญิงกับการญิฮาดและการ
ทํางานรับใชอิสลาม หนังสือเลมนี้สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมการเรียนรูที่สตรีมุสลิมพึ่งปฏิบัติ โดยผูเขียนไดให
นิยามของญิฮาด(ตอสู) ซึงความหมายทางภาษา หมายถึง การทุมเทกําลังและความสามารถ การทํางานรับ
ใชชวยเหลืออิสลาม และไดกลาวถึงการญิฮาดประเภทตางๆ ญิฮาดประเภทแรก คือ การญิฮาดกับนัฟสู(อา
รมภใฝต่ํา)มี ๔ ประการ ไดแก ญิฮาดเพื่อการศึกษาหาความรู/คําสอนอิสลามที่ถูกตอง ญิฮาดเพื่อการนํา
ความรูที่ไดศึกษามาปฎิบัติ ญิฮาดเพื่อการเผยแพรความรูดังกลาว ญิฮาดดวยความอดทนตออุปสรรคที่
๕๖

ประสบจากการทํางานดะวะฮฺ(การเผยแพร) และไดกลาวถึงสถานที่ที่ มุสลีมะห(สตรี)จะตองทํางานเพื่อ
ชวยเหลืออิสลามไดแก โรงเรียน บาน สถานที่ชุมนุมของบรรดาสตรี และสื่อสิ่งพิมพ
ปกรณ ปรียากร (๒๕๕๖) ประธานมูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดนําเสนอบท
ความเรื่อง บทบาทสตรีไทยในการพัฒนาสังคมปจจุบัน โดยสรุปประเด็นที่เกี่ยวของดังนี้ อิสลามไดการ
กําหนดบทบาทที่เหมาะสมของชายและหญิง เปนผลใหการปฏิบัติหนาที่ของทั้งสองฝาย มีคุณคาตอการ
สรางสรรคชุมชน สังคม และประเทศ และไดนําเสนอภาพของมุสลิมกับวิถชี ีวิตอิสลามไววา การมีวิถีชีวิตที่
ดี มีความรัก มีความสุขมีสันติภาพและสันติสุขในการอยูรวมกับผูอื่นนั้นมุสลิมตองมีความเชื่อถือศรัทธา
ปฏิบัติตนตามครรลองอิสลาม ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีการใชชีวิตอยูรวมกันในครอบครัว ชุมชนและ
สังคมอยางสันติสุข โดยตองมีการศึกษาเรียนรู มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี และมีอาชีพการงาน และกลาวถึง
บทบาทของสตรีมุสลิมในสังคมปจจุบัน ดังนี้ คือ บทบาทของสตรีมุสลิมภายในครอบครัวประกอบดวยบท
บาทยอยคือ ภริยากับการปฏิบัติหนาที่ตอสามี การสรางความสัมพันธกับเครือญาติ การดูแลตนเองดาน
สุขภาพ แมกับระเบียบภายในบาน แมกับการอบรมเลี้ยงดูลูก ลูกสาวกับการศึกษาเรียนรู สวนบทบาทสตรี
มุสลิมในชุมชนประกอบหนาที่ตอไปนี้ คือการประกอบอาชีพ การสัมพันธกับเพื่อนบาน การรวมมือภายใน
ชุมชน การสรางเครื่อขายกับชุมชนอื่น การปรึกษาหารือ เอื้ออาทร ชวยเหลือเกือกูล แนะนําตักเตือน
๒.๔.งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตยังไมมี
ปรากฏเฉพาะ แตการศึกษางานวิจัยดังกลาวนี้สามารถชวยใหขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการดานการศึกษาและ
สถาบันการศึกษาหรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนที่เปนประโยชนตองานวิจัยครั้งนี้ อาทิเชน
งานวิจัยของนูรุดดีน อับดุลลอฮ ดากอฮา ไดทําการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่อง”การ Dakwah
Islamiah Di Selatan Thailand Antara Tahun ๑๙๖๐-๑๙๙๑m”(ดะวะหอิสลามในภาคใตของประเทศ
ไทยระหวางปศักราช๑๙๖๐-๑๙๙๑) งานวิจัยนี้ใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการการดะวะห(เผยแพร)
อิสลาม(การศึกษาอิสลาม)ในจังหวัดภาคใตของประเทศไทยในชวงป ค.ศ.๑๙๖๐-๑๙๙๑ และพัฒนาการ
การดะวะหในภาคใตของประเทศไทยและประวัติการกําเนิด และพัฒนาการสถานที่ที่มีการจัดการศึกษา
ตางๆในรูปแบบสถาบันองคกรหรือหนวยงานที่ทํา หนาที่ในการเผยแพรงานดะวะหซึ่งมีทั้งที่มีรูปแบบการ
บริหารในนามบุคคลหรือนามคณะกรรมการ อันไดแก สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด สมาพันธนักศึกษามุสลิม และบุคคลที่เปนโตะครู นักวิชาการ
มุสลิม(อุละมาอฺ)และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดะวะหอิสลาม และกลาวถึงการตอบรับงานดะวะหจาก
สังคมในพื้นที่จากหลากหลายกลุมบุคคลและระดับการศึกษา
นอกจากนี้ มูหะมัด คอยา (๒๕๕๐) ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปตตานีในการ
เผยแผอิสลามและความรู กรณีศึกษามัสยิดอิบาดุรรอฮมาน ตําบลปูยุด อําเภอเมืองปตตานี” การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทมัสยิดอิบาดุรฮฺมาน ตําบลปูยุด อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ในการ
๕๗

เผยแพรอิสลามและความรู โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทตางๆของมัสยิด และสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมมัสยิด และวิจัยเชิงสํารวจคนที่ศึกษาที่มัสยิดประจําสัปดาหจํานวน ๑๐๐ คน และจาก
ผูเผยแผอิสลามในนามมัสยิดอิบาดุรรอฮฺมานจํานวน ๑๒ คน ผลการวิจัยโดยสรุปพบวา มัสยิดอิบาดุรฮฺมาน
มีบทบาท ๑) ในการเผยแผความรูแกสังคมเดนกวามัสยิดอื่นๆในจังหวัดปตตานี โดยมีการวางแผนในการจัด
การศึกษาในมัสยิดอยางเปนระบบ มีการสอนแกบุคคลทั่วไปประจําสัปดาห และมีการสอนแกนักเรียนทั้ง
เชาและค่ํา สวนใหญคนที่ไปศึกษาที่มัสยิดอิบาดุรฮฺมานมาจากจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
ตามลําดับ ผูที่มาเรียนมีความรูสึกพอใจเปนอยางยิ่งกับเนื้อหาที่ไดศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตจริง
ทุกครั้งที่มีการบรรยายและสอนจะมีเอกสารประกอบการบรรยายทั้งที่เปนจุลสาร และหนังสือประกอบการ
สอนวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอานและการสอนหนังสือนอกเวลาเรียนแกนักเรียนในชวงเชาหลังจากละหมาด
ซุบฮและชวงค่ําระหวางละหมาดมัฆริบและละหมาดอีซา โดยเนนวิชาอรรถาธิบายและวจนของทานนบี
วิชาศาสบัญญัติ มีการจัดกิจกรรมศาสนบัญญัติในมัสยิดเปนกิจวัตร โดยไดวางกิจกรรมตางๆตลอดทั้ ง ๑๐
วัน ๒) บทบาทในการเผยแผอิสลาม พบวา มัสยิดไดเนนความสําคัญในหลายบริบท สวนใหญผูเผยแผ
อิสลามเปนเพศชาย อายุระหวา ง ๓๑-๓๒ ป สถานภาพสมรส มีความรูทั้งวิชาศาสนาและวิชาสามัญใน
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพครูสอนวิชาศาสนาและสามัญ สามารถใชทั้งภาษาไทย ภาษามลายู และภาษา
อาหรับ โดยเลือกจังหวัดที่ยังมีมุสลิมนอย เชนจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน กลุมเปาหมายในการเผยแผ
สวนใหญเปนวัยรุนและนักศึกษา ใชวิธีการบรรยายและอธิบายความเปนของอิสลาม ดวยวิธีการแจกจุลสาร
ซึ่งใชงบประมาณสวนหนึ่งจากการบริจาคของผูมีจิตศรัทธาประจําสัปดาหที่มัสยิดและจากนักเผยแผ แตละ
ครั้งที่มีการเดินทางไปเผยแผอิสลามจะมีผูสนใจและเขารับอิสลามประมาณ ๕๐ คน
สวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทสตรีมุสลิมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมการเรียนรูโดยเฉพาะยังไมมี
ปรากฏงานวิจัยสวนหนึ่งที่สามารถนํามาเปนขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
ดลมนรรจ บากา และแวอุเซ็ง มะแดเฮาะ (๒๕๒๙) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สถานภาพสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาวิจัยไดสรุปในบางประเด็นที่นาสนใจ พบวา สตรีไทยมุ สลิมในแตละ
จังหวัดมีบทบาททางสังคมที่เหมือนกันโดยอยูในระดับปานกลาง คิดเฉลี่ยเปนรอยละ ๘๖ และมีบทบาทใน
การบริหารครอบครัวที่เหมือนกันโดยอยูในระดับปานกลาง คิดเฉลี่ยเปนรอยละ ๗๐ และบทบาททางดาน
เศรษฐกิจที่เหมือนกันในทุกจังหวัดโดยอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ ๖๓ ขึ้นไป สตรีไทยมุสลิมในแต
ละจังหวัดมีบทบาทในการเชิญชวนใหคนในหมูบานออกมาพัฒนาชุมชนที่เหมือนกัน โดยอยูในระดับต่ํามาก
ที่สุด คิดเฉลี่ยเปนรอยละ ๓๖.๓ มีบทบาทดานการเมืองที่เหมือนกัน โดยอยูในระดับต่ํามากที่สุด คิดเฉลี่ย
เปนรอยละ ๕๕ ขึ้นไป ซึ่งงานวิจัยดังกลาวนี้เปนการสะทอนใหเห็นภาพของสังคมมุสลิมในบางมิติของ
บทบาทสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ผานมาเมื่อ ๒๗ ป ที่ผานมา
นอกจากนี้มงี านวิจัยที่สะทอนภาพสังคมมุสลิมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาในงานวิจัยของ หะ
สัน หมัดหมาน และคณะ(๒๕๓๕)ไดศึกษาเรื่อง สภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางวัฒนธรรมของสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยไดนําเสนอเนื้อหาในบทที่หนึ่งกลาวถึงหัวขอ สภาพทั่วไป-ของสังคมมุสลิม
โดยไดสะทอนไววา สังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเห็นความสําคัญของวิชาความรูเปนหลักในการนํา
สังคมไปสูความเจริญกาวหนาในทุกดาน ความรูที่มีคุณธรรมสามารถสรางสังคมโลกได ศาสนาอิสลามสอน
๕๘

ใหมุสลิมทุกคนยึดหลักอันสําคัญนี้ และไดบรรยายสภาพสังคมมุสลิมกับการศึกษาไววา สังคมมุสลิมได
จัดระบบการศึกษาใหบุตรหลานไดเลาเรียนพื้นฐานทางศาสนาอิสลามเปนเบื้องแรก ไดรวมกัน จัดการศึกษา
ตั้งแตวัยกอนเขาเรียนในระบบประถมศึกษา ยิ่งปจจุบันนี้พอแมมีความพรอมที่จะจัดการศึกษาทางศาสนา
ใหแกลูกๆ การเตรียมความพรอมทางศาสนาใหแกลูกๆเปนการสรางความเขมแข็งและเกราะคุมกันใหแก
ลูกๆ ซึ่งการศึกษาทางดานศาสนาถือเปนหนาที่ที่สําคัญสําหรับ มุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิง ซึ่งการศึกษา
ศาสนาถือเปนทุนทางวัฒนธรรมที่ดีในการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมในพื้นที่ใหมีความสงบสันติสุข
ความเปน อัตลักษณพิเศษของพื้น ที่ส ามจังหวัดชายแดนภาคใตส ะทอนใหเห็น ความตองการที่
แทจริงของประชาชนในพื้นที่ในมิติตางๆพื้นที่ อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต และคณะ (๒๕๔๘) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง”ความตองการที่แทจริงของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต(จังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส)”
การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางที่ครอบคลุมทั้งผูนําศาสนา ผูนําทองถิ่น ผูนําสตรี ผูนําเยาวชน ตัวแทนไทย
พุทธ กลุมอาชีพตางๆ นักการเมือง นักการศึกษาและกลุมอื่นๆจํานวน ๒,๗๓๐ คน โดยศึกษาในดานตางๆ
คือ ดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดลอม และ
สาธารณสุข ผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา ความตองการที่แทจ ริงของประชาชนสามารถแบงออกเปน ๔
ประการ คือ ความตองการการมีสวนรวม ความตองการการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมความ
ตองการความยุติธรรมและความเทาเทียมกัน และความตองการใหการยอมรับความเปนอัตลักษณของคนใน
พื้นที่
ในมิ ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและการเมื อ งของจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ที่ ต อ งเผชญิ กั บ
สถานการณไมสงบ สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมีการปรับบทบาทในการสรางสันติภาพดัง
งานวิจัยของฮาฟสา สาและ (๒๕๕๔) เรื่อง “ผูหญิงมุสลิม : การเปลี่ยนผานจากเหยื่อสูผูขับเคลื่อนงาน
สัน ติ ภาพ” งานวิ จัย นี้เ ปน งานวิจั ย เชิง คุณภาพที่ศึ กษาผลกระทบ กระบวนการปรั บ ตัว และบทบาทที่
เปลี่ยนไปของผูหญิงมลายูมุสลิมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง
ทํา ความเขา ใจบริ บ ทสัง คมและวัฒ นธรรมที่ สง ผลตอ การเปลี่ ย นแปลงบทบาทผูห ญิง มุส ลิม กลุ มนี้ ผล
การศึกษาในบางประเด็นที่นาสนใจ พบวา ผูหญิงกลุมเปาหมายมีการแสดงศักยภาพในการปรับตัว เปลี่ยน
ความทุกขยากเปนแรงบันดาลใจในการชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนจากสถาการณไมสงบ หลักการ
ศาสนาเปนทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมที่เอื้อตอการปรับตัวของผูที่ไดรับผลกระทบมากมาย แต
ขณะเดียวกันก็ไดสรางโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูใหแกผูคนที่เขาไปเกี่ยวของ และสามารถ
พลิกฟนและใชวิกฤติที่เกิดขึ้นเปนโอกาสในการสรางสันติภาพและความมั่นคงใหแกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต งานวิจัยดังกลาวนี้สามารถใหขอมูลที่เกี่ยวกับบทบาทของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตได
ในระดับหนึ่ง
ปกรณ พึ่งเนตร และสมศักดิ์ หุนงาม (๒๕๕๔) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรของ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี
(นายอาศิส พิทักษคุมพล) ที่ไดใหความสําคัญในเรื่องครอบครัว สตรี เด็กและเยาวชน โดยไดกําหนดเปน
ยุทธศาสตรขอ ๑ ใน ๗ ขอ ของสํานักจุฬาราชมนตรี คือ ครอบครัวที่มีความสุข (สตรี เด็ก และเยาวชน)
ทั้งนี้เพื่อสรางความเขมแข็งกับสถาบันครอบครัวโดยผานบทบาทของสตรีและปกปองเด็ก เยาวชนจากยา
๕๙

เสพติดโดยใชศาสนธรรม ไดกลาววา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง เพราะชีวิตเริ่มตนในครอบครัว การ
แกปญหาก็ตองเริ่มตนจากครอบครัว…ครอบครัวเปรียบเสมือนเกราะกําบังสําคัญที่สุดในชีวิตที่เติบโตมา
เสาวนีย จิต ตหมวด(๒๕๕๔) คณะทํา งานของจุ ฬ าราชมนตรี ฝา ยกิจ การสตรี และเยาวชน ได
นําเสนอขอเสนอแนะบางสวนจากภาคประชาชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ในปลายป ๒๕๕๓ จาก
รายงานการวิจัย ศูนยนโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยชี้ใหเห็นถึงภัย
ของยาเสพติด ความหวั่นวิตกหวงใยตอมุสลิมในพื้นที่ดังกลาวนี้ในปจจุบันและในอนาคตซึ่งไปเชื่อมโยงกับ
ปญหาเด็ก เยาวชน ผูหญิงและครอบครัว และชุมชนที่จะมีผลตอทั้งความมั่นคงของมนุษย ตลอดจนความ
มั่นคงของภูมิภาคและประเทศชาติ จากสภาพการณและปญหาที่ถูกสะทอนจากมุสลิมในพื้นที่และไดให
ขอเสนอแนะหลายประการที่นาสนใจ อาทิเชน การจัดทํานโยบายหรือโครงการใดๆ ขอใหสอดคลองกับอัต
ลักษณของประชาชนสวนใหญและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนความตองการของประชาชน ใหภาครัฐ
แก ป ญ หาโดยไม ส ร า งเงื่ อ นปมของป ญ หาใหม โดยเฉพาะอย า งยิ่ งที่ ขั ด ต อ ศาสนาและวั ฒ นธรรมของ
ประชาชนสวนใหญ ใหใชหลักการศาสนามาแกไขปญหาตางๆ สรางความเขมแข็งในครอบครัว โดยใหพอแม
มีความรู ความเขาใจหลักการอิสลามและนํามาปฏิบัติทําหนาที่ใหถูกตอง เพื่อสรางครอบครัวที่เขมแข็ง มีวิถี
ในการดําเนินชีวิตอยูบนหลักการอิสลามที่ถูกตอง ซึ่งจะสรางคุณภาพชีวิตแกทุกคน ทั้งในโลกนี้และโลกหนา
สรางชุมชนในเขมแข็ง โดยมีมัสยิดเปนศูนยกลางเชนในอดีต สรางจิตสํานึกใหทุกฝายปฏิบัติตอกันดวย
ความเคารพ และใหเกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของศาสนาและควรนําขอวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี (นาย
ประเสริฐ มะหะหมัด) มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อเปนการสราง
คนใหมีทั้งความรูและคุณธรรม ใหใชสื่อของรัฐสรางความเขาใจ ความสมานฉันทระหวางคนในชาติ ที่ตาง
วัฒนธรรมใหมากขึ้น และชวยบมเพาะศาสนธรรมแกศาสนิกชนศาสนาตางๆ และไดกลาวถึงความสําคัญ
ของผูหญิงวา ผูหญิงผูเปนภรรยาและแมยอมมีความสําคัญที่สุด เพราะแมสวนใหญ คือ ผูบมเพาะลูกทั้งชาย
หญิงที่พวกเขาจะตองเติบโตไปเปนสามี-ภรรยา เปนพอเปนแมตอไปในอนาคต… ดังนั้นการรวมตัวของมุสลิ
มะฮฺเพื่อขับเคลื่อนในการพัฒนาตนเอง และครอบครัวเพื่อเปนและสรางประชาชาติตัวอยางจึงเปนสิ่งจําเปน
และตองเรงกระทําอยางเรงดวน เปนเครือขายในทุกระดับอยางตอเนื่อง บนฐานของการให
มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ และ อิบรอฮีม ณรงครักษาเขต(๒๐๑๕) บทความวิจัยเรื่อง เศาะหาบียาต8
กับการประกอบอาชีพในสังคมมะดีนะฮ เปนการวิจัยเชิงเอกสารโดยใชระเบียบวิธีทางประวัติศาสตร ซึงมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษา วิเคราะหการประกอบอาชีพของเศาะหาบียาตในสังคมมะดีนะฮในยุคสมัยของ
ทานนบีมุหัมมัด โดยรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิพรอมกับนําเสนอขอมูลแบบ
พรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา เศาะหาบียะฮบางทานในยุคสมัยของทานนบีมุหัมมัด(ซ.ล,) มีบทบาท
สําคัญในการประกอบอาชีพ โดยมีลักษณะอาชีพที่หลากหลายตามบริบทของสังคมเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้น
ซึ่งมีทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการ นอกจากนี้ยังพบอีกวา ปจจัยที่ทําใหเศาะหาบียาตตองทํางาน
ประกอบอาชีพนอกจากเพื่อสนองตอบความจําเปนทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวแลว ยังเปนการ
ตอบสนองความจําเปนและความคาดหวังของสังคมอีกดวย
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บรรดาสาวกหรือสหายคนใกลชิดของทานศาสฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ที่เปนสตรี ถาเปนบุรษจะเรียกวา ศาฮาบะห
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บุษรา ทรัพยศิร (๒๕๕๖) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทสตรีขององคการบริหารสวนตําบล
กาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ๑.เพื่อศึกษาความตองการในการสงเสริม
การพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกาตองอําเภอยะหา จังหวัดยะลา ๒.เพื่อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาบทบาทสตรีขององคการบริหารสวนตําบลกาตอง อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ดวยการ
สัมภาษณประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีสตรีในพื้นที่จํานวน ๖๖ คน โดยการสุมตัวอยาง ผลการศึกษา
พบวาองคการบริหารสวนตําบลกาตอง มีการสงเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ ดังนี้ ๑) โครงการรอย
ลูกปดประดิษฐ เกิดผลทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น แตสตรีเขามามี สวนรวมนอย เพราะสตรีบางรายมี
ภารกิจในการดูแลบุตร ทํางานบาน งานสวน ๒) โครงการสงเสริม กิจกรรมสตรีกับวิถีชีวิต เปนเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงชุมชน ตามแนวพระราชดํา ริ เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป ๒๕๕๕ ผลที่ไดรับทําใหสตรีมีสวน
รวมในการรับความรูและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพเสริมมีรายไดในครัวเรือน
ปญหาที่พบ สตรีแสดงบทบาทของตนได นอยมาก การนํา ความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหคนอื่นรับทราบจึง
เกิดขึ้นไดนอย ๓) สตรีโครงการฝกอบรม ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุมสตรี เปาหมายจํานวน
๑๐๐ คน เดินทางไปที่จังหวัด สงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ในระหวางวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม 2556
เกิดผลดีที่สตรีสามารถ นําความรูและประสบการณมาใชในชีวิตจริง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่นําเสนอมาขางตนพบวา นักวิชาการสวนใหญไดมี
การนําเสนอเกี่ยวกับการศึกษาในอิสลาม วัฒนธรรมความรู สถาบันการศึกษาในประวัติศาสตรอิสลาม
บทบาทสตรีในอิสลาม และบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต แตยังไมปรากฏวามีเอกสารและงานวิจัย
ใดที่ไดทําการศึกษาวิจัยเฉพาะในครั้งนี้เรื่องที่เกี่ยวกับการเปดพื้นที่ทางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตที่สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบและบทบาทของพื้นที่ทางวัฒนธรรมการเรียนรู
“มัจ ญลิส อิล มี”ที่ดํา เนิน การโดยกลุมสตรีและมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางชัดเจน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต”จึ่งมีความสําคัญยิ่ง ทั้งนี้งานวิจัยนี้สามารถจะนําเสนอองคความรูที่เปนประโยชนใน
การสงเสริมการพัฒนารูปแบบการสรางวัฒนธรรมความรูหรือ ”มัจญลิสอิลมี”เพื่อเปนกลไกหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยวางอยูบนพื้นฐานตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐและคาดวาจะเปนชองทางทําใหเกิดการสรางความรวมมือเครื่อขายเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูการสรางสังคมสันติสุขอยางยั่งยืนในเกิดขึ้นในพื้นที่ในวงกวางออกไป
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บทที่ ๓
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง“วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ”นี้ไดมีวิธีการ
ดําเนินการศึกษาประกอบดวยแบบแผนการวิจัย การเลือกพื้นที่ ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย
และการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล ซึ่งในแตละประเด็นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.แบบแผนการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research) ซึ่งเนนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชทั้ง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกันไป
ในการวิจัยเชิงปริมาณ จะใชวิธีสํารวจโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ จะใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) และ การสนทนากลุม (Focus Group Study)
และการจัดสัมมนาสตรีมุส ลิมที่ดําเนินการโครงการและเขารวมมัจ ญลิส อิลมี และการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) เพื่อใชในการยืนยันขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และเพื่อใชอภิปราย
ผลการวิจัยใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
๓.๒.การเลือกพื้นที่ ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่การวิจัย คือ จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส) โดยเลือกพื้นที่ที่มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางวัฒนธรรมความรูและการเรียนรู ”มัจญ
ลิสอิลมี”ของกลุมสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส จํานวน ๔ กลุมหรือองคกร จาก
จังหวัดปตตานี ๒ กลุม จากจังหวัดยะลา ๑ กลุม และจากจังหวัดนราธิวาส ๑ กลุม จะใชกลุมเปาหมาย คือ
สตรีไทยมุสลิมที่เขารวมกิจกรรมใน“มัจญลิสอิลมี”โดยเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ”มัจญลิสอิลมี”
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของสตรีที่เขารวมกิจกรรมได ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้จะใชกลุมผูใหขอมูล(key informants)ที่เปนนักวิชาการในพื้นที่อีกจํานวน ๑๐ คน เพื่อใหขอมูล
ที่เปน ขอเสนอแนะในการสงเสริมกิจ กรรมการเลือกกลุมตัว อยา งจะใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive
Random Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลทั่วไปที่เขารวมโครงการไม
นอยกวา ๒ ป จํานวน ๘๐ คน โดยการเลือกสุมแบบเจาะจง และจะใชวธิ ีการสํารวจความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key informants)
จํานวน ๓๒ คน โดยใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม การสัมนา ซึ่งไดกําหนด
เกณฑในการคัดเลือกประกอบดวยกลุมตัวอยางดังตอไปนี้
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๑) คณะกรรมการทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินการมัจญลิสอิลมี ตัวแทนกลุมหรือองคกรๆละ
๓ คน โดยจะเลือกผูที่รับผิดชอบตําแหนงที่สําคัญๆอาทิ ประธานหรือรองประธาน ฝายวิชาการและกิจกรรม
และฝายเลขานุการ เปนตน รวมทั้งหมด ๔ กลุมหรือองคกร เปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน
๒) บุคคลทั่วไปที่เขารวมโครงการไมต่ํากวา ๒ ป โดยไมจํากัดอายุ สถานภาพสังคมและ
ทางเศรษฐกิจ จาก ๔ กลุมหรือองคกรๆละ ๔ คน รวมจํานวน ๑๖ คน
๓) นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการดําเนินการกิจกรรม
“มัจญลิสอิลมี”จํานวน ๑๐ คน เพื่อใหขอเสนอแนะในการสงเสริมกิจกรรม”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.๓. เครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ ไดมีการออกแบบเครื่องมือวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล แบ ง
ออกเปน๒ ประเภท คือ
๑) ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแบบสังเกต แบบสัมภาษณเชิงลึก แบบบันทึกการสนทนากลุม
ยอย แบบสรุปผลการสัมมนาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นที่เกี่ยวกับ รูปแบบการสรางพื้นที่
วัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ความสําคัญหรือ
บทบาทของ”มัจญลิสอิลมี”กับการพัฒนาคุณชีวิตและครอบครัวสันติของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต และการใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนามัจญลิสอิลมีของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต นอกจากนี้ตัวนักวิจัยซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล เพราะการ
วิจัยเชิงคุณภาพเปนการใชบุคคลไปสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยตรง(รวีวรรณ ชินตระกูล, ๒๕๔๔ : ๒๑)
๒) ขอมูลเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสําคัญหรือ
บทบาทของ”มัจ ญลิส อิล มี ”ในการพัฒ นาคุณชีวิตและครอบครัว สันติสุขของสตรีไ ทยมุส ลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมทั้ง ๒ ประเภทดังกลาวขางตน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงประกอบ
รายละเอียดที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน ๒ ชุด คือ ชุดที่ ๑ สําหรับบุคลากรที่เปน
คณะกรรมการบริหารโครงการ”มัจญลิสอิลมี”ชุดที่ ๒ บุคคลหรือสมาชิกทั่วไปที่เขารวมโครงการ“มัจญ
ลิสอิลมี”
ชุดที่ ๑ แบบสอบถามสําหรับบุคลากรที่เปนคณะกรรมการบริหารโครงการ”มัจญลิสอิลมี” แบง
ออกเปน ๓ ตอน คือ
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ตอนที่ ๑ เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามปลายเปดในประเด็นตางๆที่เกี่ยวกับโครงการ เชน ประวัติการ
กอตั้ง เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้ง รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ
และความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ชุดที่ ๒ แบบสอบถามสําหรับบุคคลทั่วไปที่เขารวมโครงการไดแบงเปน ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ เปนขอมูลสวนตัวทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามปลายปดซึ่งมี ๒ สวนดวยกัน
สวนที่ ๑ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท”มัจญลิสอิลมี”ในการ
พัฒนาคุณชีวิตของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยแบงออกเปน ๓
ดาน คือ ดานการศรัทธา(อะกีดะฮ) ดานการปฏิบัติศาสนกิจ (อิบาดะฮ) ดาน
คุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) ดานการใชชีวิตในสังคม และครอบครัว
สวนที่ ๒ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาครอบครัวสันติของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอนที่ ๓ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณชีวิตและครอบครัวสันติสุขของ
สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
แบบสอบถามปลายปดนักวิจัยไดพัฒนาและผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูทรงคุณวุฒิ ๓
ทานดวยกัน และมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เปน
๐.๙๗ ลักษณะของแบบสอบถามที่เปนปลายปดใชแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ๕ ระดับ ซึ่ง
ไดกําหนดแตละชวงความคิดเห็นและใหระดับคะแนนดังนี้
มีบทบาทหรือความสําคัญนอยที่สุด
มีบทบาทหรือความสําคัญนอย
มีบทบาทหรือความสําคัญปานกลาง
มีบทบาทหรือความสําคัญมาก
มีบทบาทหรือความสําคัญมากที่สุด

ให ๑ คะแนน
ให ๒ คะแนน
ให ๓ คะแนน
ให ๔ คะแนน
ให ๕ คะแนน

งานวิจัยนี้ไดสรางเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยเลขคณิตของบทบาทหรือความสําคัญของ”มัจญ
ลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณชีวติ และครอบครัวสันติของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการ
ประยุกตจากเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยเลขคณิตของครอนบาค (Cronbach) (Cronbach,๑๙๙๐ :๑๒๖๑๒๗ อางถึงในเกษตรชัย แหละหีม.๒๕๔๖) ดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ ๑ ตารางแสดงเกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยเลขคณิตเพื่อประยุกตใชในการวิจัยครั้งนี้
เกณฑในการแปลผลคาเฉลี่ยเลขคณิต
ของครอนบาค (Cronbach)

เกณฑในการแปลผลเพื่อประยุกตใชในการวิจัยครั้งนี้

คาเฉลี่ย
ความหมาย
๑.๐๐-๑.๔๙ มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับต่ํา
มาก
๑.๕๐-๒.๔๙ มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับต่ํา

คาเฉลี่ย
๑.๐๐-๑.๔๙

๒.๕๐-๓.๔๙ มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับ
ปานกลาง
๓.๕๐-๔.๔๙ มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับสูง

๒.๕๐-๓.๔๙

๔.๕๐-๕.๐๐ มีบทบาทในระดับสูงมาก

๔.๕๐-๕.๐๐

๑.๕๐-๒.๔๙

๓.๕๐-๔.๔๙

ความหมาย
มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับ
นอยที่สดุ
มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับ
นอย
มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับ
ปานกลาง
มีบทบาทหรือความสําคัญในระดับ
มาก
มีบทบาทในระดับมากที่สุด

ส ว นเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น แบบสั ม ภาษณ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป น แบบสั ม ภาษณ แ บบมี
โครงสรางปลายปด(Close – ended Question) ซึ่งไดยึดเนื้อหาหรือขอคําถามเดียวกับเนื้อหาของ
แบบสอบถามปลายปด และแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสรางปลายเปด (Open - ended Question)ที่ผูตอบ
สามารถตอบไดตอบอยางอิสระตามความเหมาะสม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
การเก็บขอมูลจากเอกสาร
การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารโดยการรวบรวมและศึกษาขอมูลที่มาจากแหลงขอมู ลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยจากเอกสาร หนังสือ ตํา รา ตลอดจนงานวิจัยและโสตทัศนวัสดุ
ตางๆที่เกี่ยวของแหลงขอมูลตางๆและการคนควาขอมูลโดยการสืบคนผานระบบอินเตอรเนต
การเก็บขอมูลภาคสนาม
การเก็บขอมูลภาคสนามที่เปนขอมูลเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชแบบสอบถามกลุมตัวอยา ง
ตามที่กําหนดไว สวนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดใชรูปแบบตางๆดังนี้ คือ
๑) การเก็บรวบรวมขอมูล จากเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมโครงการและวิดีโ อที่
บัน ทึกการจัดกิจ กรรมโครงการโดยทํา การเลือกสุม ทํา การบัน ทึกและนํา มาวิเคราะหจัดกลุม
ประเภทความรูในโครงการ
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๒) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการเขาสังเกตกิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นและนําขอมูลมา
วิเคราะหจัดกลุมประเภทความรูในโครงการ
๓) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการบริหาร
กิจ กรรมโครงการ และบุ คลากรหรื อ สมาชิ กทั่ ว ไปที่ เ ขา ร ว มโครงการโดยใช วิ ธี การสั มภาษณ
รายบุคคลและรายกลุม
๓.๔.การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลและ
ตีความหมายขอมูลที่ไดอยูตลอดเวลาในขณะดําเนินการปฏิบัติภาคสนามในการเก็บรวบรวมขอมูล และได
นําเสนอผลการวิเคราะหตอที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนเชิงปริมาณจะใชการ
คํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
เพื่อตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและความนาเชื่อถือและความตรงของขอมูล ซึ่งการตรวจสอบขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา(Triangulation) (สุภางค จันทรวานิช, ๒๕๔๕) โดย
ตรวจสอบทั้งดา นขอมูล ดา นผูวิจัย และดานวิธีการรวบรวมขอมูล และใชวิธีการตรวจสอบขอมูลจาก
แหลงขอมูลที่มีความแตกตางกันและมีชวงเวลาที่แตกตางกัน เพื่อยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ได และใช
ตรวจสอบความถูกตองของการเก็บขอมูลซ้ําในเวลาที่ตางกันจากบุคคลคนเดิม นอกจากนี้คณะผูวิจัยใชการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกทางหนึ่ง ดวย
การใชรูปแบบ peer review (ชาย โพธิสิตา,๒๕๕๐:๓๙๖-๓๙๗) คือ การนําผลวิเคราะหสรุปใหเพื่อน
นักวิจัยและกลุมตัวแทนสตรีไทยมุสลิมที่เปนคณะกรรมการและเปนสมาชิกที่เขารวมโครงการฯใหความเห็น
เพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการเก็บขอมูล และผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและการสรุปผลที่ไดจากการ
สังเกต การสัมภาษณ ตลอดจนการประมวลวิเคราะหจากเอกสารและหลักฐานตางๆ ที่รวบรวมมาได โดย
การแยะแยกและวิเคราะห แลวสังเคราะหขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคที่วางไว ตรวจสอบความครอบคลุม
ของขอมูล แลวนําเสนอในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
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บทที่ ๔
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อใหทราบถึงประวัติความเปนมาขององคกรที่มีบทบาทในการเปดพื้นที่เพื่อสงเสริมการสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตและรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญ
ลิสอิลมี” ในบทนี้จึ่งเปนการนําขอมูลที่เกี่ยวของกับองคกรสตรีและรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู ตามขอมูล
พื้นฐานและองคความรูที่นําเสนอดังตอไปนี้
๔.๑. องคกรสตรีมุสลิมกับการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ดังที่กลาวไวในบทที่ ๑ พื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนนั้นมีอัต
ลักษณที่เขมแข็งที่สะทอนใหเห็นถึงการเขามาของวัฒนธรรมการเรียนรูของผูคนในพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยง
กับการจัดการศึกษาในอิสลามอยางลึกซึ้ง สงผลทําใหพื้นที่ดังกลาวนี้มีรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรูที่หลาก
หลายบริบทและสถานที่ อาทิเชน การจัดการเรียนการสอนของสถาบันมัสยิด การจัดการเรียนการสอนใน
ระบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเอกชนของรัฐ การจัดการเรียนการสอนตามอัธยาศัย
โดยกลุมองคกรในพื้นที่ในรูปแบบมัจญลิสอิลมี งานวิจัยนี้ไดศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรูของกลุมสตรีไทย
มุสลิมโดยทําการศึกษาองคกรที่มีบทบาทในการเปดพื้นที่เพื่อการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูสําหรับสตรี
ไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตประกอบดวยองคกรดังนี้
จังหวัดปตตานี ๒ องคกร คือ สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
และชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา ๑ องคกร คือ เครื่อขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย
จังหวัดนราธิวาส ๑ องคกร คือ ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส
๔.๑.๑. สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี(Pattani Muslimah Association-PMA)เปนองคกรที่ยกฐานะมา
จากชมรมมุสลิมสตรีปตตานี ซึงเริ่มจากพี่นองมุสลีมะฮฺที่มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเปน
แบบอยางที่ดีแกสังคม โดยเนนบทบาทหนาที่ของมุสลีมะฮฺเปนสําคัญมีการรวมตัวกันของบุคลากรมุสลิมะห
ในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยเขตปตตานี โดยมีผูเริ่มกอตั้งประมาณ ๑๐ คน
เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการอิสลามใหสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง
ในชวงแรกของการกอตั้งใชชื่อ“กลุมบุคลากรมุสลิมะห” หลังจากนั้นมีผูสนใจมาเขารวมฟงการบรรยาย
ศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ.๒๕๔๖ ไดมีการรวมการจัดตั้งกลุมโดยใชชื่อ “ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัด
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ปตตานี” โดยมีนางนิซะหเราะห สุไลมาน(มีอาชีพเปนนักธุรกิจ)ทําหนาที่เปนประธานชมรมคนแรก และ
นางนิฟร ดาวส สุไลมาน เปนรองประธาน และเริ่มมีการจัดกิจ กรรมหลากหลายมากขึ้น โดยไดรับ การ
สนับ สนุน จากวิทยาลัย อิ ส ลามศึกษา มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร วิทยาเขตป ตตานีในการเรื่องของ
งบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรมโครงการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ทํากิจกรรมบรรยายประจําเดือนจากองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ อบจ.ปตตานี และตอมาในป พ.ศ.
๒๕๕๓ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานีไดแตงตั้งนางสุวรรณา สาแม เปนประธาน ชมรมมีสมาชิกเพิ่มมาก
ขึ้นและขยายเครือขายไปยังอําเภอตางๆ ในจังหวัดปตตานี โดยทํางานอยางมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
มุส ลีมะห ใหมีความรูศาสนา ความรูอื่น ๆและดูแลสมาชิกในครอบครั ว ทุกวัย ใหมีคุณภาพตามหลักการ
อิสลาม(สุวรรณา สาแม (สัมภาษณ) ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ดวยการขยายเครือขายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปตตานีชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานีไดพัฒนาเปน
สมาคมและจดทะเบียนในนาม “สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี”ในป พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีอาจารยสรินฏา ปุติ
อาจารยป ระจํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานคริน ทร วิทยาเขตปตตานี เปน นายกสมาคม
ปจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกและเครือขายครอบคลุมทุกอําเภอและมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสมาคม
อยางเปนระบบมากขึ้น เปาหมายการจัดตั้งสมาคมฯนั้น ผศ.ฮามีดะฮ อาแด ที่ปรึกษาชมรมไดกลาวไวดังนี้
“สมาคมฯจัดตั้งขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิและหนาที่ของสตรีในอิสลาม และเพื่อ
เปนเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ตออัลลออฺ ตอตนเอง ตอครอบครัว และตอ
สังคม เพื่อยกระดับครอบครัวมุสลิมใหเปนครอบครัวที่ดีตามแบบฉบับของอิสลาม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก
สังคม” (You Tubeสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี PMA ถายทอดเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๖)
การกอตั้งชมรมคํานึงถึงความจําเปนในสังคมที่วางอยูบนหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุรอานดังนี้
“พวกเจานั้น เปนประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกใหอุบัติขึ้นสําหรับมนุษยชาติ โดยที่พวกเจาใชใหปฏิบัติสิ่ง
ที่ชอบ และหามมิใหปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาตออัลลอฮ”(อาลิอิมรอน : ๑๑๐)
“และจงใหมีขึ้นจากพวกเจา ซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสูความดีและใชใหกระทําสิ่งที่ชอบและ
หามมิใหกระทําสิ่งที่มิชอบและชนเหลานี้แหละพวกเขาคือผูไดรับความสําเร็จ”(อาลิอิมรอน :
๑๐๔)
วิสัยทัศน
“เปนองคกรสตรีที่มีประสิทธิภาพ ชี้นาํ สูการพัฒนาสังคมคุณภาพและคุณธรรม”
๑) วัตถุประสงคของสมาคมมีดังนี้
(๑) พัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชนและครอบครัวมุสลิมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปนแบบอยาง
แกสังคมได
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(๒) เสริมสรางความเปนเอกภาพขององคกรสตรีในทองถิ่นใหขับเคลื่อนสังคมสันติสุขดวยพลัง
ของอาสาสมัครสตรีและสมาชิกตามหลักการอิสลาม
(๓) เสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในดานศาสนา
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิง่ แวดลอมและดานกฎหมายแกสมาชิกและสตรีมุสลิม
(๔) เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณอันจะนําไปสูความรัก ความสามัคคี
ระหวางสมาชิกและสตรีทั่วไป
(๕) เปนศูนยกลางในการประสานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน ตลอดจน
องคกรศาสนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสตรีมุสลิม
๒) กิจกรรมหรือโครงการของชมรม
กิจกรรมหรือโครงการที่ทางสมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปตตานีมีหลากหลายรูปแบบ ดัง
ขอมูลจากนางสุวรรณา สาแม อดีตประธานชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานี ปจจุบันดํารงตําแหนงรองนายก
สมาคมฯ( ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗) ไดกลาวถึงกิจกรรมโครงการที่ทางชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานีดําเนินการ
อยางตอเนื่องสามารถสรุปไดดังนี้ คือ
(๑) โครงการกิจกรรมบรรยายประจําเดือน
(๒) โครงการพบปะมุสลีมะหประจําป เพื่อพบปะสรางสรรคและสรางเครื่อขายใหมีประสิทธิภาพ
(๓) โครงการสัมมนาขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๔) โครงหวงใยเยาวชนมุสลีมะห
(๕) โครงการแมลูกสัมพันธ
(๖) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะทํางานเครือขายสมาคม(M to M/Muslimah to Muslimah)
(๗) โครงการศึกษาดูงาน ทัศนะศึกษาและเยี่ยมเยียนองคกรนอกสถานที่
(๘) โครงการลอมรั้วลูกรักดวยศรัทธา
(๙) โครงการพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๔.๑.๒.ชมรมมุสลิมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี
การจั ด ตั้ง ชมรมมุ ส ลีม ะห มั ส ยิ ด ตะลุ บัน อํ า เภอสายบุ รี จั ง หวั ดป ต ตานี เริ่ มแรกเกิ ดขึ้ น จากการ
รวมกลุมของขาราชการและผูที่สนใจในเรื่องศาสนาอิสลาม ประมาณ ๒๐ คน เชิญชวนมารับฟงการบรรยาย
ธรรมสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตอมาเริ่มมีชาวบานระแวกใกลเคียงมัสยิดสนใจและบุคคลอื่นๆในตลาดสายบุรีเพิ่ม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆทางฝายวิชาการมัสยิดตะลุบัน ภายใตที่ปรึกษาอีหมามมัสยิด คือ อีหมาม ฮาซัน นิมูฮัมหมัด
เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ แนะนําใหจัดตั้งเปนชมรม มีประธานและคณะกรรมการชมรม และใหทํา
โครงการของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี และทางองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีได
๖๙

สนับสนุนโดยอนุมัติคาใชจายในการดําเนินงานเปนประจําทุกปจนกระทั้งถึงปจจุบันป พ.ศ.๒๕๕๗ ซึงนับปที่
๙ ของการดําเนินการกิจกรรม (นาปซะ ตวนปูเตะ (สัมภาษณ) ๔ กันยายน ๒๕๕๗)
๑)วัตถุประสงคของชมรม
(๑)

เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะหมีความรูความเขาใจในหลักอัลอิสลาม

(๒)

เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะหไดปฏิบัติตนตามหลักการอัลอิสลาม

(๓)

เพื่อนําความรูที่ไดประกอบอีบาดัต(ศาสนกิจ)ที่ถูกตอง

(๔)

เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ

(๕)

เพื่อใหชุมชนมุสลีมะหกิดความสันติสุขอยางยั่งยืน

จากการรวมกลุมของกลุมมุสลีมะฮมัสยิดตะลุบันเปนเวลานานถึง ๘ ป ยางเขาปที่ ๙ การดําเนิน
โครงการและกิจกรรมตางๆไดใชมัสยิดตะลุบันเปนศูนยกลางของชมรม และป พศ.๒๕๕๗ ทางชมรมไดซื้อ
สถานที่แหงใหมซึงเปน วังโบราณที่ไ ดขายใหกับพอคาชาวจีน เพื่อ ใชเปนสถานที่สําหรับ การจัดกิจ กรรม
โครงการของมัสยิดกลางตะลุบันและชมรม (เอกสารรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมะฮฺ ป
ที่ ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ชมรมมุสลีมะฮมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี)
๒) กิจกรรมโครงการของชมรม
โครงการใหญที่ทางชมรมดําเนินการอยางตอเนื่อง คือ โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว
มุสลีมะหภายใตโครงการดังกลาวนีไ้ ดมีการจัดกิจกรรมโครงการโดยแบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ
(๑) โครงการบรรยายธรรมประจําเดือน จัดขึ้นในวันอาทิตยที่ ๒ของทุกเดือน
(๒) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดขึ้นในทุกวันเสารของเดือน
๔.๑.๓. เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย สาขายะลา
เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ยะลา เปนสวนหนึ่งของสมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทยหรือเรียกชื่อยอวา ”ยมท.” ปจจุบันสํานักงานยมท.ยะลา ตั้งอยูซอยสิโรรส ๖ ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ยมท.ไดมีการกอตัวขึ้นเริ่มแรกจากการรวมตัวของคนหนุมสาวในการทํางานเพื่อ
สังคมทองถิ่น เชน การปรับปรุงมัสยิด การทําความสะอาดกุโบร (สุสาน) ตอมามีการกอตั้งสถาบันเพื่อเปน
ศูนยกลางการทํางานเพื่อสังคมชุมชนของหนุมสาวมุสลิมในระดับชาติ และเพื่อใหเกิดการทํางานอยางจริงจัง
และเหมาะสมกับสภาพปญหาของสังคมและชุมชน จึงมีการจัดตั้งองคกรในนาม สมาคมยุว มุส ลิมแหง
ประเทศไทย หรือ ยมท. และจดทะเบียนอยางเปนทางการในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๗ ยมท.ไดให
ความสําคัญกับบทบาทการทํางานของสตรีมุสลิมหรือมุสลิมมะหในการรวมตัวเพื่อดําเนินงานเพื่อสังคมโดย
ใชชื่อ “เครือขายมุสลิมะหสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย”เปนเครือขายที่เกิดจากการรวมตัวของมุสลิ
มะหที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมารวมตัวกัน ใชเวลาวางจากภารกิจในครอบครัวรวมพบปะ พูดคุย
๗๐

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดวยความศรัทธาจึงกอใหเกิดแนวคิดในการรวมกลุมอยางเปนทางการในการ
ทํางานเพื่ออิสลามและสังคมมุสลิม โดยมีนางสาวธารา ไมดิน เปนประธานเครือขายมุสลีมะหคนแรก และ
ตอนางอาอิชะฮฺ ไทยประทาน ไดรับการแตงตั้งประธานเครือขายมุสลิมะห คนที่สอง ปจจุบันนางปารีดะ มะ
ดิง ไดถูกรับเลือกใหเปนประธานเครื อขายมุสลีมะห ยมท.(อาอีชะฮฺ ไทยปาทาน(สัมภาษณ) ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๗)
เครือขายมุสลิมะห ยมท. มีแผนงานที่กําหนดไว ไดแก ๑) การเสริมสรางภาวะผูนาํ มุสลิมะห ๒)
การขยายสมาชิก และเครือขายมุสลิมะห ๓)จัดกิจกรรมอุสเราะห หรือการชี้แนะตักเตือนอยางตอเนื่อง ๔)
รณรงคสมาชิกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตามวิถีอิสลาม ๕) สงเสริมการตัรบียะฮหรือการศึกษาอิสลาม
และการเสียสละตอสูในวิถีทางของอัลลอฮ (เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย,๒๕๕๗
(ออนไลน).
วิสัยทัศน

“เปนศูนยจุดประกายความเปนมุสลิมะหตนแบบที่ดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม”

พันธกิจหลัก

เครือขายมีพันธกิจหลัก ๔ ประการ คือ
พันธกิจที่ ๑ จัดประชุม อบรม เผยแพรหลักการศาสนาอิสลามแกมุสลิมะหและเยาวชน
พันธกิจที่ ๒ จัดหางบประมาณเพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา คนยากจน และผูดอยโอกาส
พันธกิจที่ ๓ การเยี่ยมเยียนพีน่ องมุสลิมะห ผูถูกคุมขัง ผูประสบภัยและผูมีปญหาทางสังคม
พันธกิจที่ ๔ ประสานการทํางานกับเครือขายมุสลิมมะหทั้งในประเทศและตางประเทศ
(เอกสารแผนพับ เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ๒๕๕๕)
โครงการและกิจกรรมของเครือขาย
โครงการและกิจกรรมของเครือขายฯที่ดําเนินการเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกลาวขางตนมีดังนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดประชุม อบรม เผยแพรหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกตองแกมุสลิมะหและ
เยาวชน
๑) ประชุมวิชาการ
จัดประชุมมุสลิมะหประจําป
๒) อบรมวิชาการศาสนาแกมุสลิมะห
พบปะมุสลิมะหประจําเดือนทุกวันเสารสุดทายของเดือน
๓) จัดอุสเราะห ทุกวันศุกรที่บานของสมาชิก
(อุสเราะห เปนคําศัพทภาษาอาหรับแปลวา ครอบครัว ในที่นี้หมายถึง มีการจัดการรวมตัวกัน
เปนกลุมเล็กๆเสมือนครอบครัวเดียวกัน)

๗๑

-ศึกษาอัลกุรอานและฮาดิษพรอมความหมาย
-ศึกษาความรูทั่วไป
-ตักเตือนซึ่งกันและกัน
พันธกิจที่ ๒ จัดหางบประมาณเพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา คนยากจน และผูดอยโอกาส
๑) โครงการ“วันรวมน้ําใจสูเด็กกําพรา ”
๒) โครงการ“วันครอบครัวเด็กกําพรา”(จัดกิจกรรมพบปะและพูดคุยกับแมหมายและลูกกําพรา)
๓) โครงการ “เด็กตนแบบ เรียนดี ”(แจกทุนการศึกษาใหนักเรียน)
พันธกิจที่ ๓ เยื่ยมเยียน พี่นองมุสลิมะห ผูถูกคุมขัง ผูประสบภัยและผูมีปญหาทางสังคม
๑) เยืยมเยียนผูตองขังหญิงในเรือนจํา
- จัดบรรยายในประเด็นการพัฒนาชีวิตและจิตใจ
- จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ
- มอบของเยียมใหผูตองขังมุสลิมะห
พันธกิจที่ ๔ ประสานการทํางานกับเครือขายมุสลิมะห ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรมการสรางเครือขายการทํางานรวมกับองคกรสตรีมุสลิมในประเทศ และจัดทัศนศึกษา
เยี่ยมเยี่ยนเครือขายมุสลีมะหในตางประเทศ เชน มาเลเซียและอินโดนีเซีย
(เอกสารแผนพับ เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ๒๕๕๕ และวิดโี อนําเสนอเครือขาย
มุสลีมะห ยมท. ป พ.ศ. ๒๕๕๗)
๔.๑.๔. ชมรมขาราชการมุสลิมะหจังหวัดนราธิวาส
ชมรมขาราชการมุสลีมะหจังหวัดนราธิวาสไดกอขึ้นในป พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีนางทรงศรี ศรีตุลาการ
(ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหนงขาราชการครูโรงเรียนเมืองนราธิวาส)และคณะจํานวน ๑๓ คน ไดริเริ่มจัดใหมี
กลุมศึกษาอิสลามขึ้นในกลุมและไดเล็งเห็นความสําคัญในการใหความรูความเขาใจดานศาสนาแกขาราชการ
มุสลิมะห(สตรีมุสลิม)ทั่วไปซึ่งเปนผูที่มีบทบาทและมีเกียรติในสายตาของคนและสังคมมุสลิม แตขาราชการ
มุสลิมะหตามหนวยงานตางๆยังขาดการประสานงาน การพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ความรวมมือรวมใจกัน ที่สําคัญที่สุดขาราชการมุสลิมะหสวนใหญยังขาดองคความรูและความเขาใจในการ
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักการอิสลามอยางแทจริง จึงไดรวมกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๔๐ มีนางทรงศรี ศรีตุลาการ เปนประธานใชชื่อครั้งแรกวา “กลุมขาราชการมุสลิมะหนราธิวาส”มี
วัตถุประสงคเพื่อประสานความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูอิสลามเพื่อเปนทางนําในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานตามหลักการอิสลามอยางแทจริง และไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อบริหารกลุมฯและจัด
๗๒

กิจกรรมพบปะขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจากนั้นไดจัดใหมีกิจกรรมพบปะ
และบรรยายความรูดานศาสนาอยางตอเนื่อง จนกระทั่ง เมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดเหตุการณความไมสงบ
ในพื้นที่ กลุมจึงหยุดการเคลื่อนไหว (แวสะนียะ มะสาแม,(สัมภาษณ)๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัย
อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
ตอมา เมื่อ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ แกนนําของกลุม ไดจัดใหมีการพบปะ/ประชุม และมี
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหมขึ้น มีการประชุมกันอยางตอเนื่องและเปลี่ยนชื่อเปน
“ชมรมขาราชการมุสลิมะหนราธิวาส”ในเวลาตอมา โดยมีนางแวสะนียะ มะสาแม พัฒนาการอําเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมหลักของชมรม คือ การบรรยายใหความรูในการพบปะมุสลิมะห โดยชมรมฯจะ
จัดกิจกรรมปละ ๒-๓ ครั้ง ตอมาชมรมไดมีการจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน ขึ้นตรงตอ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามทะเบียนเลขที่ ๒๙๗๔
โดยมีที่ทําการอยูที่บานเลขที่ ๒๒๙/๓๓ ถนนโคกเคียน ตําบลโคกเคียน อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส (แวสะนียะ มะสาแม,(สัมภาษณ) ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
จุดเดนของชมรมขาราชการมุสลีมะห มีดังนี้ คือ คณะกรรมการโดยภาพรวมสวนใหญมีความรู
ความสามารถ และมีคุณภาพ มีความเขาใจในอิสลาม มีคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) และมีความนาเชื่อถือ
และเปนแบบอยางได มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมาจากความหลากหลายอาชีพ เปนบุคคลทีม่ ีความ
ตองการที่จะเรียนรูและปฏิบัติตนตามคําสอนของอิสลาม (แวสะนียะ มะสาแม,(สัมภาษณ)๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๗)
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหความรู ความเขาใจในอัล-อิสลามอยางถูกตอง
๒. เพื่อสรางความรูจัก ความเขาใจและรวมใจกันในระหวางขาราชการมุสลิมะห
๓. เพื่อใหเกิดการเรียนรูวิถีชีวิตของรอซูล (ศาสนฑูต-ซ.ล.)และสามารถเปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสูสันติภาพและยั่งยืน
๔. เพื่อดําเนินกิจกรรมอื่น ๆตามสภาพปญหาและความตองการของสมาชิกชมรมและ
สังคม
วิสัยทัศน
“เปนองคกรมีคุณภาพ ทํางานเปนระบบ เปนแบบอยางบนพื้นฐานความพอเพียง
สรางสรรคสังคมคูคุณธรรม”
พันธกิจ
๑. สรางพลังสตรีที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบการทํางาน
๗๓

๓. สรางระบบการบริหารจัดการ
๔. สรางคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
เปาประสงค
๑.ขาราชการมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาสมีความรูความเขาใจในหลักการอัล-อิสลามที่
ถูกตอง
๒.ขาราชการมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาสสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลามที่ถูกตองอยาง
แทจริง
๓. ขาราชการมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาสมีความรับผิดชอบตอสังคม
๔.ขาราชการมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาสสามารถเปนแบบอยางที่ดีตอครอบครัวและ
สังคม
กิจกรรม/โครงการ
๑. โครงการพบปะขาราชการมุสลิมะห
๒. โครงการประชุมประจําเดือนของสมาชิก
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองคกร
๔. โครงการการจัดทําจุลสารประจําเดือน
๕. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมุสลิมะห
๖. โครงการพบปะมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาส
๗. โครงการออมทรัพย
๘. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย
๙. โครงการเยี่ยมเยียนองคกรตางๆ
๑๐.โครงการจัดทําเว็บไซดของกลุม
๑๑.โครงการเด็กไทย คิดเปน ทําเปน แกปญหาอยางมีความสุข
๑๒. โครงการ เด็กไทย จิตอาสา ชวยกันพัฒนา หาดบางนรา
๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการมุสลิม : รางวัลแด…คนพิเศษ
๗๔

๔.๒. รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
จากขอมูลที่นําเสนอภาพรวมอัตลักษณขององคกรสตรีกับการเปดพื้นที่สงเสริมทางวัฒนธรรมการ
เรียนรูขางตนนั้น ในสวนนี้จะเปนการนําเสนอรูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรูที่จัดโดยองคกรสตรีดังกลาวขาง
โดยสรุปไดดังนี้
๔.๒.๑. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
สมาคมสตรีไ ทยมุส ลิมปตตานีเริ่มตน จากรวมกลุมของสตรีมุสลิมที่มีแนวคิดในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตที่ดีและเปนแบบอยางที่ดีแกสังคมรวมตัวกันเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการอิสลามใหสามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองโดยการจัดโครงการบรรยายศาสนา ตอมาชมรมหรือสมาคมไดรับ
การสนับสนุนจากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและองคการบริหาร
สวนจังหวัด ปตตานี ทําใหสามารถจัดโครงการและกิจกรรมตางๆอยางตอเนื่อ งดังขอมูลของสมาคมที่ได
นําเสนอมาแลวขางตน โครงการและกิจกรรมของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานีที่เปนโครงการหลักที่สําคัญ
ที่ส ะท อ นให เ ห็ น วัฒ นธรรมการเรี ย นรู ที่ เ ข ม แข็ ง และต อ เนื่ อ งของชมรมแห ง นี้ คื อ โครงการบรรยาย
ประจําเดือน
(๑) เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการบรรยายประจําเดือนมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัวมุสลิมใหมีความ
เขมแข็งและเปยมสุข (You Tube สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี PMA ถายทอดเมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๕๖)
ซึงโครงการดังกลาวนี้จัดขึ้นเพื่อ ตอบสนองวัตถุประสงคในการพัฒนาศักยภาพของครอบครัวมุสลิมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนแบบอยางในสังคม และเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจและสงเสริมการมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมในดานศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและดานกฎหมายแกสมาชิกและสตรี
มุสลิม
(๒) รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมโครงการ
โครงการฯได จั ด ขึ้ น โดยใช ส ถานที่ ป ระจํ า คื อ ห อ งประชุ ม ของวิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิ ทยาลั ย สงขลานคริน ทร วิท ยาเขตปตตานี ผู เขา ร ว มในแตล ะประมาณ ๑๐๐ คน มาจากอาชี พ
หลากหลาย สวนใหญประกอบอาชีพแมบาน ครู อาจารย คาขายและธุรกิจ งบประมาณในการจัดโครงการ
มาจากการเก็บ คา ลงทะเบียน และสวนหนึ่งไดรับมาจากการสมทบทุน ของวิทยาลัยอิส ลามศึกษาและ
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
การดําเนินงานโครงการบริหารโดยการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเปนฝายๆ ในดานการ
ประชาสัมพันธโครงการฯไดมีการสื่อสารผานผานเฟสบุคของกลุมและการใชแผนเอกสารใบปลิว โครงการ
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบการบรรยายเปนหลักและการเสวนาในบางโอกาส โครงการจะดําเนินขึ้น
๗๕

ในทุกวันอาทิตยสัปดาหสุดทายของแตละเดือนยกเวนในเดือนรอมฏอน ดังคําใหสัมภาษณของกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธของชมรมหรือสมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปตตานีที่วา“การจัดกิจกรรมโครงการบรรยาย
นั้นจะจัดขึ้นทุกเดือนเปนประจํา ยกเวนเดือนรอมฎอนและวันที่ตรงกับวันสําคัญทางศาสนา”((สัมภาษณ)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗) จากการสังเกตเอกสารประชาสัมพันธโครงการกําหนดเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. และจาการเขารวมสังเกตในโครงการฯมีการเปดโอกาสใหมีกิจกรรมการถาม-ตอบและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการ
(๓) เนื้อหาหลักสูตรและวิทยากรของโครงการ
การกําหนดเนื้อหาหลักสูตรจะมีผูรับผิดชอบโดยเฉพาะโดยคํานึงยึดถึงบริบทเหตุการณและวัน
สําคัญทางศาสนาเปนหลักและไปเปนตามขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการดังคําใหสัมภาษณของ
กรรมการฝายประชาสัมพันธสมาคมฯอธิบายวา“เนื้อหาหรือหัวขอที่กําหนดนั้นสวนใหญจะคํานึงถึงบริบทที่
เกี่ยวของกับเหตุการณหลักการในการปฏิบัติตามวันหรือเดือนที่สําคัญทางศาสนาและสถานการณตางๆที่
เกิดขึ้นในสังคม และขอมูลจากการขอเสนอแนะที่ผูเขารวมโครงการนําเสนอ” ((สัมภาษณ) ๒๙ ตุลาคม
๒๕๕๗)
จากการศึกษาเอกสารประชาสัมพันธโครงการของชมรมฯนั้นสามารถรวบรวมหัวขอการที่ใชใน
การจัดโครงการในป พ.ศ.๒๕๕๖และพ.ศ.๒๕๕๗ โดยทําการเรียบเรียงและนําเสนอในรูปตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงหัวขอการบรรยาย/เสวนาประจําเดือนของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
๑
๓๑ มีค.๒๕๕๖
๒
๒๘ เม.ย.๒๕๕๖
๓
๒๖พค.๒๕๕๖
๔
๒๕สค.๒๕๕๖
๕
๒๙ตค.๒๕๕๖
๖
๒๔พย.๒๕๕๖
๗
๒๙ธค.๒๕๕๖

หัวขอ
ฟกฮฺ สําหรับมุสลิมะฮฺ ๑
ฟกฮฺสําหรับมุสลิมะฮฺ ๒
ภัยของอุดมการณที่หลงผิด
มุสลิมะฮฺจะใชชวี ิตอยางไรหลังรอมฎอน
อารอฟะฮฺและกุรบาน
บทบาทและสิทธิสตรีในอิสลาม
มุสลิมะฮฺกับการดะวะห10อิสลาม
9

รายชื่อวิทยากร
ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ
ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ
ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง
อ.นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ
อ.แวอัดนาน แวดือเระ
ผศ.ฮามีดะฮ อาแด
วิทยากรจากอัล อิศลาหฺสมาคม

(ขอมูลจากเอกสารใบปลิวประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมโครงการประจําเดือนของชมรมสตรีมุสลิมฯ

9

ฟกฮฺ หมายถึง หลักศาสนบัญญิตในอิสลาม
การดะวะห หมายถึง การเผยแผ(สัจธรรม)

10

๗๖

ตารางที่ ๓ ตารางแสดงหัวขอการบรรยายและเสวนาประจําเดือนของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วัน/เดือน/ป
๒๖ มค.๒๕๕๗
๒๓ กพ.๒๕๕๗
๓๐ มีค.๒๕๕๗
๒๗ เม.ย.๒๕๕๗
๒๕ พค.๒๕๕๗
๑๕ มิย.๒๕๕๗
๒๘ กย.๒๕๕๗

หัวขอ
รายชื่อวิทยากร
ซุนนะฮฺ11 คือ ทางเดินแหงชีวิต
อ.อับดุลลาตีฟ การี
ความรัก ความกลัว ความหวัง
อ.อับดุลฟตตะห จารง
รูเทาทันดุนยา อาคีเราะหปลอดภัย
อ.แวอัดนาน แวดือเระ
การปกปองสิทธิสตรีในอิสลาม
อ.อามีเนาะ ตาเละ
ปจจัยที่ทําใหมนุษยไดเขาสวรรค
อ.อิสมาแอ มะเด็ง
สวรรคในรอมฎอน
อ.อิสมาแอ มะเด็ง
จากซุลฮิจญะหถึงมุฮัรรอม : บทเรียน ดร.อัสมัน แตอาลี
และการประยุกตใช
๘
๒๖ตค.๒๕๕๗
อากีดะห คือ รากฐานแหงการดําเนิน อ.มูฮัมมัด คอยา
ชีวิต
(เอกสารใบปลิวประชาสัมพันธเชิญชวนเขารวมโครงการฯประจําเดือนของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี)

เนื้อหาหลักสูตรที่นําเสนอดังกลาวขางตนสามารถวิเคราะหโดยแบงประเภทเนื้อหาหลักสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
การใชชีวิตในสังคม และดานครอบครัว
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการแยกแยะหัวขอการบรรยายตามประเภทเนื้อหาความรูเปนดานของสมาคม
ไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
๑
ฟกฮฺสําหรับมุสลิมะฮฺ ๑

ประเภทเนื้อหาความรู
ดานการปฏิบัติศาสนากิจ

๒
๓

ฟกฮฺสําหรับมุสลิมะฮฺ ๒
ภัยของอุดมการณที่หลงผิด

ดานการปฏิบัติศาสนากิจ
ดานการศรัทธา

๔

มุสลิมะฮฺจะใชชวี ิตอยางไรหลัง
รอมฎอน

ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานสังคม

๕
๖

อารอฟะฮฺและกุรบาน
บทบาทและสิทธิสตรีในอิสลาม

ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสังคม
ดานการศรัทธา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสังคม
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ซุนนะฮฺ หมายถึง วจนะและการประพฤติปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)

๗๗

ตารางที่ ๔ (ตอ)
ลําดับที่

หัวขอเรื่อง

ประเภทเนื้อหาความรู

๗

มุสลิมะฮฺกับการดะวะห12อิสลาม

๘

ซุนนะฮฺ คือ ทางเดินแหงชีวิต

๙
๑๐
๑๑
๑๒

ความรัก ความกลัว ความหวัง
รูเทาทันดุนยา อาคีเราะหปลอดภัย
การปกปองสิทธิสตรีในอิสลาม
ปจจัยที่ทําใหมนุษยไดเขาสวรรค

ดานการศรัทธา
ดานการศรัทธา
ดานครอบครัวและดานสังคม
ดานการศรัทธา

๑๓

สวรรคในรอมฎอน

ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ
และดานคุณธรรมจริยธรรม

๑๔

จากซุลฮิจญะหถึงมุฮัรรอม :
บทเรียนและการประยุกตใช
อากีดะห คือ รากฐานแหงการ
ดําเนินชีวิต

ดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ
และดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจและดานคุณธรรม
จริยธรรม

๑๕

ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนากิจ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสังคม
ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ดานคุณธรรมจริยธรรม

วิทยากรในโครงการที่ปรากฏในตารางขางตน สวนใหญเปนผูเชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษา โดยประกอบ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่และครูวิทยากรอิสลามศึกษาที่เปนที่รูจักในพื้นที่ รายละเอียดสามารถ
นําเสนอไดดังนี้
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงรายชื่อวิทยากรของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
ตามสังกัดสถาบัน
ลําดับที่
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รายชื่อวิทยากร

ตําแหนง/สถาบันตนสังกัด

๑

ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ

อาจารยประจําสถาบันอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร

๒

ดร.ไฟซอล หะยีอาวัง

อาจารยประจําคณะมนุษศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

การดะวะห หมายถึง การเผยแผ(สัจธรรม)

๗๘

ตารางที่ ๕ (ตอ)
ลําดับที่

รายชื่อวิทยากร

ตําแหนง/สถาบันตนสังกัด

๓

อ.นัศรุลลอฮฺ ต็อยยิบ

อาจารยประจําคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๔

อ.อับดุลลาตีฟ การี

อาจารยประจําคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๕

อ.มูฮัมมัด คอยา

อาจารยประจําคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๖

อ.อามีเนาะ ตาเละ

อาจารยประจําสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๗

ดร.อัสมัน แตอาลี

อาจารยประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษา
ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

๘

ผศ.ฮามีดะฮ อาแด

นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารยประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

๙

อ.อับดุลฟตตะห จารง

ครูวิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา

๑๐

อ.แวอัดนาน แวดือเระ

ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

๑๑

อ.อิสมาแอ มะเด็ง

นักวิชาการอิสระ จังหวัดปตตานี

๔.๒.๒.โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ชมรมมุสลิมะหมัสยิดตะลุบัน
ชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของขาราชการ
และผูที่สนใจในเรื่องศาสนาอิสลามจัดโครงการฟงการบรรยายธรรมสัปดาหละ ๑ ครั้ง และตอมาโครงการฟง
บรรยายธรรมไดพัฒนามาเปนโครงการพัฒนาศักยภาพครัวครอบมุสลิมภายใตการสนับสนุนสงเสริมของ
อีหมามมัสยิดตะลุบันและองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี ภายใตการบริหารของนายกเศรษฐ อัลยุฟรี ทํา
ใหสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องจนกระทั้งถึงปจจุบันซึงนับปที่ ๙ (ประธานชมรมมุสลีมะหมัสยิด ตะลุบัน
สายบุร/ี นาปซะ ตวนปูเตะ (สัมภาษณ) ๔ กันยายน ๒๕๕๗)
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว มุสลีมะหเปนโครงการที่สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของมุสลี
มะหชมรมฯอยางชัดเจน ซึงโครงการแบงเปน ๒ รูปแบบ คือ (๑) โครงการบรรยายธรรมประจําเดือน จัดขึ้น
๗๙

ในวันอาทิตยที่ ๒ของทุกเดือน (๒) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลี
มะฮหเปนโครงการที่จัดขึ้นบนเหตุผลจากสภาพสังคมไทยปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งทาง
วัตถุและจิตใจ อารยธรรมตะวันตกไดหลั่งไหลแทรกแซงเขามาในกลุมมุสลิม ทําใหการดําเนินชีวิตของมุสลี
มะหตามแบบซุนนะห อัลอิสลามถูกทําลายไปทีละนอย ชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบันไดตระหนักและเขาใจถึง
ปญหาดังกลาว อีกทั้งยังไดเห็นถึงความสําคัญในการฟนฟูคุณธรรมจริยธรรมใหคงไวในจิตใจชาวมุสลีมะหให
เปนสังคมที่มีความสันติสุขอยางยั่งยืนจึงไดจัดโครงการนี้ขึ้นมา
(๑) เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลีมะฮฺเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหกลุมแมบาน
และบุคคลทั่วไปมีความรูความเขาใจในหลักอิสลาม สามารถนําไปไดปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ และทําใหชุมชนและสังคมเกิดความสงบสุขอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะหมีความรูความเขาใจในหลักอัลอิสลาม
๒) เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะหไดปฏิบัติตามหลักการ อัลอิสลาม
๓) เพื่อนําความรูที่ไดประกอบอีบาดัต(การปฏิบัติศาสนกิจ)ที่ถูกตอง
๔) เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ
๕) เพื่อใหชุมชนมุสลีมะหเกิดความสันติสุขอยางยั่งยืน
เปาหมายโครงการ
โครงการไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้
เปาหมายเชิงปริมาณ
๑) จัดใหมีการบรรยายธรรมทุกเดือนในวันอาทิตยที่สองของเดือนเปาหมาย ๓๐๐ คน
จํานวน ๙ ครั้ง
๒) จัดใหมีการอบรมจริยธรรมใหกับสมาชิกและบุคคลทั่วไปทุกวันเสารของเดือน
ตลอดป เปาหมายสมาชิก ๕๐ คน จํานวน ๓๑ ครั้ง
๓) คณะกรรมการ สมาชิกชมรมมุสลีมะหและบุคคลทั่วไป เขาอบรมตามโครงการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการ สมาชิ ก ชมรมมุ ส ลี ม ะห แ ละบุ ค คลทั่ ว ไปมี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
หลักการอัลอิสลาม ปฏิบัติตามหลักการอัลอิสลาม มีความรักความสามัคคีในหมูคณะ
ชุมชนเกิดความสันติสุข(เอกสารรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมะห
๘๐

ปที่ ๗ ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ชมรมมุส ลีมะห มัส ยิดตะลุบัน อํา เภอสายบุรี
จังหวัดปตตานี)
(๒) รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมโครงการ
ในงานวิจัยนี้จะนําเสนอเฉพาะโครงการบรรยายธรรมประจําเดือน โครงการฯไดจัดขึ้นโดยใช
อาคารของมัสยิดตะลุบัน ตลาดสายบุรี จังหวัดปตตานี เปนสถานที่จัดโครงการ งบประมาณในการจัด
โครงการมาจากการเก็บคาลงทะเบียน และสวนหนึ่งไดรับมาจากการสนับสนุนมาจากองคการบริหารสว น
จังหวัดปตตานี
การดําเนินการโครงการบรรยายธรรมใชระบบการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ดังคํากลาว
ของประธานชมรมที่วา “โครงการบรรยายธรรมไดเกิดขึ้นจากวางแผนการพัฒนาโดยการแตงตั้งและประชุม
คณะทํางานกําหนดหัวขอเรื่อง วิทยากร วัน เวลา สถานที่ อาหารและเครื่องดื่มในแตละครั้งที่จัดการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวมุสลิมโดยการจัดบรรยายธรรม ในวันอาทิตยที่สองของเดือน” โดยเปาหมายผูเขารวม
คือ คณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรม และบุคคลทั่วไป จํานวน ๓๐๐ คน สมาชิกชมรมฯมาจากหลายๆ
อาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพแมบาน ชาวสวน ครู คาขายและทําธุรกิจ อยางไรก็ตามจํานวนสมาชิกที่เขา
รวมโครงการกิจกรรมบรรยายธรรมแตละครั้งเกินเปาหมายที่ตั้งไว(เอกสารรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวมุสลิมะห ปที่ ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัด
ปตตานี) (เอกสารรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมะห ปที่ ๗ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖
ชมรมมุสลีมะฮมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี)
(๓) เนื้อหาหลักสูตรและวิทยากรของโครงการ
การจั ด กิ จ กรรมโครงการทางชมรมฯได กํ า หนดเป า หมายการจั ด ๙ ครั้ ง ตลอดป ซึ ง ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ทางชมรมฯไดมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปโดยมีรายละเอีย ดหัวขอเรื่องดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงหัวขอในโครงการบรรยายธรรมของชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๖
ลําดับที่
๑

วัน/เดือน/ป
๑๑ พย.๒๕๕๕

หัวขอเรื่อง
ฮิจเราะฮฺ13

รายชื่อวิทยากร
อ.มูฮัมมัด คอยา

๒

๙ ธค.๒๕๕๕

ความเปนพี่นองในอิสลาม

อ.อิลเลียส ซิดดิก

13

ความหมายทางภาษา หมายถึง การอพยพ การเปลี่ยนแปลงไปสูที่ดีกวา ความหมายตามนัยประวัติ หมายถึง การอพยพของทานนบีจากนคร
เมกกะไปยังมาดีนะฮ

๘๑

ตารางที่ ๖ (ตอ)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
๓
๒๐ มค.๒๕๕๖

หัวขอเรื่อง
ชัยฏอนศัตรูหมายเลขหนึ่ง

รายชื่อวิทยากร
อ.อับดุลลาตีฟ การี

๔

๑๐ กพ.๒๕๕๖

เกิดอะไรขึ้นกับโลกมุสลิม

อ.มัสลัน มะหะมะ

๕
๖

๑๐ มีค.๒๕๕๖
๑๔ เม.ย.๒๕๕๖

คุณและโทษของลิ้น
สถาบันทางสังคมกับการสรางอุมมะฮ

อ.อับดุลลาตีฟ การี
อ.มุรึด ทิมะเสน

(ประชาชาติ)
๗

๑๐ พค.๒๕๕๖

๘

๑๖ มิย.๒๕๕๖

ดุนยา(โลกนี้)อยูเพื่อไปอาคีเราะไปเพื่อ อ.อับดุลเราะมาน จะปะกียา
อยู
รอมฎอนเดือนแหงการสรางเอกภาพ อ.อิสมาแอ มะเด็ง
ของอุมมะห

๙

๑๑ สค.๒๕๕๖

อามาลันรอมฎอนแบบฉบับผูศรัทธา

อีหมามฮาซัน นิมูฮัมหมัด

(เอกสารรายงานโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครอบครั ว มุ ส ลิ ม ะห ป ที่ ๗ ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๕๖
ชมรมมุสลีมะหสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี)
ตารางที่ ๗ ตารางแสดงการแยกแยะหัวขอเรื่องการบรรยายตามประเภทเนื้อหาความรูที่มีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในดานตางๆดังนี้
ลําดับที่
๑
ฮิจเราะฮฺ

หัวขอเรื่อง

ประเภทเนื้อหาความรู
ดานการศรัทธา ดานสังคม

๒
๓

ความเปนพี่นองในอิสลาม
ชัยฏอนศัตรูหมายเลขหนึ่ง

ดานการศรัทธา ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสังคม
ดานการศรัทธา

๔

เกิดอะไรขึ้นกับโลกมุสลิม

ดานสังคม

๕
๖

คุณและโทษของลิ้น
สถาบันทางสังคมกับการสรางอุมมะฮ

ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานครอบครัวและดานสังคม

(ประชาชาติ)

๘๒

ลําดับที่
หัวขอเรื่อง
๗
ดุนยา(โลกนี้)อยูเพื่อไปอาคีเราะไปเพื่อ
อยู
๘
รอมฎอนเดือนแหงการสรางเอกภาพของ
อุมมะห

ประเภทเนื้อหาความรู
ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนากิจ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานสังคม

๙

ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ดานคุณธรรมจริยธรรม

อามาลัน(การปฏิบัติศาสนกิจ)รอมฎอน
แบบฉบับผูศรัทธา

วิทยากรในโครงการที่ปรากฏในตารางขางตน สวนใหญเปนผูเชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษา โดย
ประกอบอาจารยจากมหาวิทยาลัย ในพื้นที่และครูวิทยากรอิสลามศึกษาในพื้น ที่ รายละเอีย ดสามารถ
นําเสนอไดดังนี้
ตารางที่ ๘ ตารางแสดงรายชื่อวิทยากรของสมาคมไทยมุสลิมปตตานี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
ตามสังกัดสถาบัน
ลําดับที่

รายชื่อวิทยากร

ตําแหนง/สถาบันตนสังกัด

๑

อ.มูฮัมมัด คอยา

อาจารยประจําคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๒

อ.อิลเลียส ซิดดิก

นักวิชาการประจําสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๓

อ.อับดุลลาตีฟ การี

อาจารยประจําคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๔

อ.มัสลัน มะหะมะ

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๕

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๖

อ.อับดุลเราะมาน
จะปะกียา
อ.มุรึด ทิมะเสน

๗

อ.อิสมาแอ มะเด็ง

นักวิชาการอิสระ

๘

อีหมามฮาซัน นิมูฮัม อีหมามมัสยิดและนักวิชาการอิสระ

นักวิชาการอิสระ จากกรุงเทพมหานคร

หมัด
๘๓

๔.๒.๓. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิม
แหงประเทศไทย สาขายะลา
จากขอ มูล เบื้ องตน ขององคก รที่ นํา เสนอข า งตน เครือ ขา ยมุ ส ลิ มะห สมาคมยุว มุส ลิม แห ง
ประเทศไทย ยะลาเกิดจากการวมตัวของกลุมมุสลีมะหจากหลายสาขาอาชีพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ทํางานเพื่ออิสลามและสังคมมุสลิม โครงการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางวัฒนธรรมความรูแกสมาชิก มี
โครงการหลักๆคือ การจัดประชุมมุสลิมะหประจําป อบรมวิชาการศาสนาแกมุสลิมะหโดยมีโครงการพบปะ
มุสลิมะหประจําเดือนทุกวันเสารสุดทายของเดือน และการจัดกลุมศึกษาเปนกลุมยอย(อุสเราะห)ทุกวันศุกร
ที่บานของสมาชิก โดยเนนการศึกษาอัลกุรอานและฮาดิษพรอมความหมาย การศึกษาความรูทั่วไป การ
ตักเตือนซึ่งกันและกัน (อาอีชะฮฺ ไทยปาทาน(สัมภาษณ)๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ และเอกสารแผนพับ เคริอขายมุสลี
มะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ๒๕๕๕) ในสวนนี้จะนําเสนอเฉพาะโครงการพบปะมุสลีมะหเทานั้น
(๑) เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ
โครงการพบปะมุสลีมะหเปนโครงการที่สงเสริมการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูที่ไดดาํ เนินขึ้น
เพื่อตอบสนองพันธกิจที่ ๑ ที่เนนการจัดประชุม อบรม เผยแพรหลักการศาสนาอิสลามแกมุสลิมะหและ
เยาวชน และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมเพื่อใหบรรลุแผนงานที่กําหนดไว โดยเฉพาะแผนงานการเสริมสราง
ภาวะผูนาํ มุสลิมะห การขยายสมาชิก และเครือขายมุสลิมะห การรณรงคสมาชิกใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองตามวิถีอิสลาม และการสงเสริมการตัรบียะหหรือการศึกษาอิสลาม (เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุว
มุสลิมแหงประเทศไทย,๒๕๕๗,ออนไลน).
(๒) รูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมโครงการ
โครงการพบปะมุส ลีมะหของเครือขา ยมุส ลีมะห ยมท.เปน โครงการจัดบรรยายและเสวนา
ประจําเดือนที่จัดขึ้นโดยใชสํานักงานยมท.ซึงตั้งอยูซอย ๖ สิโ รรส เทศบาลเมืองยะลาเปนสถานที่จัด
กิจกรรมเปนหลัก งบประมาณในการจัดโครงการมาจากการเก็บคาลงทะเบียนและการสมทบบริจาคจาก
กรรมการเครือขาย การดําเนินการโครงการฯใชระบบการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ สมาชิก
ผูเขา รว มโครงการมาจากหลายสาขาอาชีพ เชน ครู พยาบาล แพทย บุคลากรทางการแพทย ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา แมบาน เปนตน รูปแบบกิจกรรมโครงการเนนการบรรยายธรรมเปนหลัก
(๓) เนื้อหาหลักสูตรและวิทยากรของโครงการ
การจัดกิจกรรมโครงการทางชมรมฯไดกําหนดเปาหมายการจัดทั้ง ๙ ครั้งตลอดป ซึงใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ทางชมรมฯไดมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปโดยมีรายละเอียดหัวขอเรื่องดังตาราง
ขางลางนี้
๘๔

ตารางที่ ๙ ตารางแสดงรายการจัดโครงการกิจกรรมพบปะมุสลีมะหของเครือขายมุสลีมะห ยทม.
ในป พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕

ลําดับที่
วัน/เดือน/ป
๑
ธันวาคม ๒๕๕๔

หัวขอเรื่อง
ชีวิตหลังรอมฎอน

รายชื่อวิทยากร
อ.บับลี อับดุลเราะมาน

๒

กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ความกลัวและความหวัง

อ.มูฮัมมัด คอยา

๓

มีนาคม ๒๕๕๕

โลกของผูหญิง

อ.นูรยีลัน บิลหะยีอาบูบักร

๔

เมษายน ๒๕๕๕

คําพูดของผูศรัทธา

ผศ.ฮามีดะฮ อาแด

๕

พฤษภาคม ๒๕๕๕

มุสลิมะฮฺตนแบบในเดือนรอมฎอน

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๖

มิถุนายน ๒๕๕๕

บทเรียนจากการฮิจเราะฮฺ

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๗

กรกฎาคม ๒๕๕๕

ความยําเกรง–ความสํารวมตน

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๘

สิงหาคม ๒๕๕๕

หัวใจที่บริสุทธิ์

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๙

ธันวาคม ๒๕๕๕

ความตายและวันสิ้นโลก

อ.ยาวียา

(เอกสารรายงานโครงการ เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ๒๕๕๕)
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรายการจัดโครงการกิจกรรมพบปะมุสลีมะหในป พ.ศ.๒๕๕๖
ลําดับที่
วัน/เดือน/ป
๑
มีนาคม ๒๕๕๖

หัวขอเรื่อง
หากโลกนี้ ไมมีอิสลาม

รายชื่อวิทยากร
อ.อับดุลมะญีด อุปมา
และนพ.อนันตชัย ไทยปาทาน
จุดยืนของมุสลีมะฮฺกับการทํางานและ อ.นูยีลัน บิลหะยีอาบูบักร
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผศ.ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ

๒

มีนาคม ๒๕๕๖

๓

เมษายน ๒๕๕๖

ความบริสุทธใจในการทํางานอิสลาม ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๔

พฤษภาคม ๒๕๕๖

เบอรซาตูวานีตอเบอรตานียัน

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

(การรวมตัวพบปะสตรีชาวสวน)

๘๕

ตารางที่ ๑๐ (ตอ)
วัน/เดือน/ป
๕
มิถุนายน ๒๕๕๖

หัวขอเรื่อง
ความประเสริฐของเดือนรอมฎอน

รายชื่อวิทยากร
อ.ซัมซุดดีน

๖

สิงหาคม ๒๕๕๖

ชีวิตหลังรอมฎอน

ไมปรากฏชื่อวิทยากร

๗

กันยายน ๒๕๕๖

ของขวัญที่มีชีวิต

อ.ยาลาลุดดิง มะดิง

๘

ตุลาคม ๒๕๕๖

พลังดะวะฮฺ14ในการทํางานญา

อ.มูฮัมมัด คอยา

มาอะฮ15
๙

พฤศจิกายน ๒๕๕๖

การสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายและ อ.มูฮัมมัด คอยา
จิตวิญญาณดวยวิถีอิสลาม

๑๐

ธันวาคม ๒๕๕๖

การสรางญามาอะฮฺ(กลุมหรือทีมงาน) ไมปรากฏชื่อวิทยากร
มุสลีมะฮฺ

๑๑

มกราคม ๒๕๕๗

มหันตภัยรายของวัยรุนและแนวทาง ไมปรากฏชื่อวิทยากร
ในการแกปญหา

(เอกสารรายงานโครงการ เครื่อขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ๒๕๕๖ และ
อาอีชะฮฺ ไทยปาทาน (สัมภาษณ) ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗)

๔.๒.๔. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู ชมรมขาราชการมุสลิมะหจังหวัดนราธิวาส
ชมรมขาราชการมุสลีมะหจังหวัดนราธิวาสเกิดขึ้นจากการรวมกลุมของขาราชการสตรีมุสลิมเพื่อ
จัดกลุมศึกษาอิสลามขึ้นเพื่อใหความรูความเขาใจดานศาสนาแกขาราชการมุสลิมะห(สตรีมุสลิม)ภายในกลุม
เนื่องจากขาราชการมุสลีมะหสวนใหญยังขาดองคความรูและความเขาใจในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานตาม
หลักการอิสลามอยางแทจริง โดยจัดกิจกรรมพบปะและบรรยายความรูดานศาสนาอยางตอเนื่อง และหยุด
กิจกรรมไปชั่วระยะหนึ่ง ตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ ตอมา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ชมรมฯไดเริ่มดําเนินการจัดกิจกรรมอีกครั้ง โดยชมรมฯจะจัดกิจกรรมปละ ๒-๓ ครั้ง
และจะมีการบูรณการจะโครงการรวมกับองคกรสตรีอื่นๆในพื้นที่ (แวสะนียะ มะสาแม,(สัมภาษณ) ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๗)
14
15

การเผยแพร
กลุมหรือหมูคณะ

๘๖

โครงการสงเสริมวัฒนาธรรมการเรียนรูที่ทางชมรมฯจัดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการกอตั้ง
ชมรม คือ เพื่อใหความรู ความเขาใจในอัล- อิสลามอยางถูกตอง และเพื่อใหเกิดการเรียนรูวิถีชีวิตของรอ
ซูล(ศาสนฑูต-ซ.ล.)และสามารถเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตอันจะนําไปสูสันติภาพและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อ
เปน การตอบสนองพัน ธกิจ ของชมรมที่มุงเนนการสรา งพลังสตรีที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ และสรา ง
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง โครงการหลักๆที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนมีดังนี้
๑. โครงการพบปะขาราชการมุสลิมะห
๒. โครงการพบปะมุสลิมะหในจังหวัดนราธิวาส
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพขาราชการมุสลิม : รางวัลแด…คนพิเศษ
ในโครงการดังกลาวไดมีการจัดกิจกรรมการบรรยาย อภิปรายและเสวนาที่เกี่ยวของสามารถสรุป
นําเสนอดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงหัวขอการบรรยายและเสวนาประจําป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ของชมรมขาราชการ
มุสลีมะหนราธิวาส
ลําดับที่
๑
๒

16
17

วัน/เดือน/ป

หัวขอ

รายชื่อวิทยากร

พฤษภาคม ๒๕๕๖ วิถีชีวิตยุคใหม...วิถีแหงความโปรดปราน ดร.มะรอนิง สาและมิง
อ.มัสลัน มาหะมะ
16
พฤษภาคม ๒๕๕๖ มุอฺมิน เปนพี่นอง
วิทยากรจากมาเลเซีย
(อ.ซารีฟะห ซีน)

๓

พฤษภาคม ๒๕๕๖ พลังกลุม พลังแหงความทาทาย

ผศ. ฮามีดะฮ อาแด
และ วิทยากรจากมาเลเซีย

๔

พฤษภาคม ๒๕๕๖ สายใยรักแหงครอบครัว สู ประชาชาติ
เดียวกัน

ดร.อิสมาอีล ลุตฟ จะปะกียา

๕

พฤษภาคม ๒๕๕๖ พลังครอบครัว พลังสรางสรรค สังคม
เปยมสุข

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖ กอนาอะห17...วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ดาโตะฮัมการ มะวิง /
นายมูฮาํ หมัด สันหมาน

ผูศรัทธา
ความหมาย ความพอเพียง

๘๗

ตารางที่ ๑๑ (ตอ)
ลําดับที่
วัน/เดือน/ป
หัวขอ
รายชื่อวิทยากร
๗
พฤษภาคม ๒๕๕๖ บทบาทของสตรีตอสังคม ชุมชนและ นางฟาตีเมาะ คอลิด /
ครอบครัว
นางซูซานา เปาะจิ
๘

มกราคม ๒๕๕๗

เตรียมพรอมสูกียามัต

๙

มิถุนายน ๒๕๕๗ การพัฒนาตนเอง สูการเชื่อม
เครือขายมุสลีมะหอยางยั่งยืน

นางสะตีมะ หะยีหามะ
นายมูฮาํ หมัด สันหมาน/
นายมะดาโอะ อาแว/
นายฟกกรี ยีระ

(นางแวสะนียะ มะสาแม, สัมภาษณเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗, ยี่งอ นราธิวาส)
ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงประเภทเนื้อหาความรูในโครงการฯทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในดานตางๆของชมรมขาราชการมุสลีมะห นราธิวาส
ลําดับที่

18

หัวขอเรื่อง

ประเภทเนื้อหาความรู

๑

ฟกฮฺสําหรับมุสลิมะห ๑

ดานการปฏิบัติศาสนกิจ

๒

ฟกฮฺสําหรับมุสลิมะฮฺ ๒

ดานการปฏิบัติศาสนากิจ

๓

ภัยของอุดมการณที่หลงผิด

ดานการศรัทธา

๔

มุสลิมะฮฺจะใชชวี ิตอยางไรหลัง
รอมฎอน

ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม

๕

อารอฟะฮฺและกุรบาน

ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม

๖

บทบาทและสิทธิสตรีในอิสลาม

ดานการปฏิบัติศาสนากิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานสังคม

๗

มุสลิมะฮฺกับการดะวะห18อิสลาม

ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนากิจ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม

๘

ซุนนะฮฺ คือ ทางเดินแหงชีวิต

ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนากิจ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม

การดะวะห หมายถึง การเผยแผ(สัจธรรม)

๘๘

ตารางที่ ๑๒ (ตอ)
ลําดับที่

หัวขอเรื่อง

ประเภทเนื้อหาความรู

๙

ความรัก ความกลัว ความหวัง

ดานการศรัทธา

๑๐

รูเทาทันดุนยา อาคีเราะหปลอดภัย

ดานการศรัทธา

๑๑

การปกปองสิทธิสตรีในอิสลาม

ดานครอบครัวและดานสังคม

๑๒

ปจจัยที่ทําใหมนุษยไดเขาสวรรค

ดานการศรัทธา

๑๓

สวรรคในรอมฎอน

ดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม

๑๔

จากซุลฮิจญะหถึงมุฮัรรอม :บทเรียน
และการประยุกตใช

ดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ และดาน
คุณธรรมจริยธรรม

๑๕

อากีดะห คือ รากฐานแหงการดําเนิน ดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจและดานคุณธรรม
ชีวิต
จริยธรรม

๔.๓. ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
ในส ว นนี้ เ ป น การนํ า เสนอและวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของสตรี ไ ทยมุ ส ลิ ม ต อ
ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว การนําเสนอแบงออกเปน ๓ สวน
สวนทีท่ ี่ ๑ แสดงถึงขอมูลทั่วไปของคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง สวนที่ ๒ นําเสนอความคิดเห็นของสตรีทีมี
ตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว ในดานตางๆที่เกี่ยวของ คือ
ดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต) ดานคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก) ดานครอบครัว การนํา
ความรูไปใชในการเผยแพรในครอบครัว สวนที่ ๓ นําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสําคัญของ”มัจญ
ลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว
๔.๓.๑. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
จากการศึกษาพบวา ขอมูลพื้นฐานสําคัญของสตรีไทยมุสลิมกลุมตัวอยางจํานวน ๗๘ คน คิดเปน
รอยละ ๙๗.๕ เปนตัวแทนของประชากรสตรีไทยมุสลิมที่เขารวมในงานวิจัยครั้งนี้ โดยกลุมตัวอยางจาก
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี และจากชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส จํานวนองคกรละ ๒๐ คน คิด
๘๙

เปนรอยละ ๒๕.๖จากชมรมมุสลีมะฮฺมัสยิดตะลุบัน สายบุรี จังหวัดปตตานี และเครือขายมุสลิมะห สมาคม
ยุวมุสลิมแหงประเทศไทย จํานวนองคกรละ๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๔ รายละเอียดดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ ๑๓ ตารางแสดงขอมูลจํานวนกลุมตัวอยางสตรีไทยมุสลิมสังกัดองคกรสตรีตางๆ
สตรีสังกัดสมาชิกองคกร
ความถี(่ คน)
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
๒๐
ชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี จังหวัดปตตานี
๑๙
เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย
๑๙
ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส
๒๐
รวม
๗๘

รอยละ
๒๕.๖
๒๔.๔
๒๔.๔
๒๕.๖
๑๐๐

เพื่อใหสามารถเห็นภาพรวมของความคิดเห็นที่มีตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับกลุม
ตัวอยางประกอบดวยอายุ ระดับการศึกษาสามัญ ระดับการศึกษาศาสนา อาชีพ ระยะเวลาการเขารวม
โครงการ”มัจญลิสอิลมี” ดังรายละเอียดตอไปนี้
อายุ
อายุพบวา สตรีไทยมุสลิมที่เปนกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง ๒๕-๖๕ ป กลุมตัวอยางสวนใหญที่เขา
รวมโครงการมีอายุระหวาง ๔๑-๖๕ ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๗๖.๙ เมื่อพิจารณาในกลุมอายุในชวงดังกลาวนี้
พบวาสตรีที่มีอายุ ๔๑.๕๐ ปมีจํานวนอัตราสูงสุดถึงรอยละ ๓๓.๓ รองลงมาเปนกลุมสตรีที่มีอายุ ๕๑-๖๐ ป
มีจํานวนอัตราสูงถึงรอยละ ๒๘.๒ ตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุ ๒๕-๔๐ ปคิดเปนรอยละ ๒๓.๑ โดย
กลุมตัวอยางที่มีอายุ ๒๕-๒๙ มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ ๖.๔
ระดับการศึกษา
การศึกษาดานทั่วไป พบวาสตรีสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นคิดเปนรอยละ ๖๖.๗
ในจํานวนดังกลาวกลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรอยละ ๕๖.๔ และมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทรอยละ ๑๐.๓ ตามลําดับ ในขณะที่กลุมตัวอยางสตรีมีระดับการศึกษาต่าํ กวาปริญญาตรีคิดเปน
รอยละ ๓๓.๔
สวนการศึกษาดานศาสนา พบวาสตรีสว นใหญมีการศึกษาศาสนา(ในระบบ)ระดับต่าํ กวาปริญญา
ตรีคิดเปนรอยละ ๔๔.๘ และการศึกษาศาสนาอิสลามตามอัธยาศัยคิดเปนรอยละ ๓๔.๖ และกลุมตัวอยาง
สตรีที่มีการศึกษาทางดานศาสนาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปคิดเปนรอยละ ๒๐.๕
สถานภาพครอบครัว
กลุมตัวอยางสตรีสวนใหญมีครอบครัวแลว โดยมีสถานภาพแตงงานคิดเปนรอยละ ๗๔.๔ หยาราง
และเปนหมายคิดเปนรอยละ ๑๒.๙ สวนกลุมตัวอยางสตรีที่ยังไมมีครอบครัวหรือเปนโสดคิดเปนรอยละ
๑๒.๘
๙๐

อาชีพ
กลุมตัวอยางสตรีสวนใหญมีอาชีพรับราชการ(ที่ไมใชครู)คิดเปนรอยล ๓๐.๘ รองลงมามีอาชีพเปน
ครูคิดเปนรอยละ ๒๐.๕ อาชีพแมบานคิดเปนรอยละ ๑๗.๙ อาชีพธุรกิจและพนักงานหรือลูกจางคิดเปน
รอยละ ๑๔.๑ สวนอาชีพอื่นๆ มีจํานวนนอยที่สุดคิดเปนรอยละ ๒.๕ ตามลําดับ
ประสบการณการเขารวมโครงการ
กลุมตัวอยางสตรีสวนใหญมีประสบการณการเขารวมโครงการ“มัจญลิสอิลมี”เปนระยะเวลา
มากกวา ๕ ป คิดเปนรอยละ ๖๐.๖ ในจํานวนดังกลาวกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการเปนระยะเวลา ๕-๖
ป และ ๑๐ ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๒๕.๖ และรอยละ ๒๔.๔ ตามลําดับ
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางสตรีไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการฯ
คุณลักษณะ
๑.อายุ(ป)
๒๐-๒๙
๓๐-๔๐
๔๑-๕๐
๕๑-๖๐
๖๑ ปขึ้นไป
รวม
๒.ระดับการศึกษา
๒.๑.ระดับการศึกษาสามัญ
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
๒.๒.ระดับการศึกษาศาสนา
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี
อิสลามศึกษาตอนตน
อิสลามศึกษาตอนกลาง
อิสลามศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

ความถี่ (จํานวน)

รอยละ

๕
๑๓
๒๖
๒๒
๑๒
๗๘

๖.๔
๑๖.๗
๓๓.๓
๒๘.๒
๑๕.๔
๑๐๐

๓๒
๔๔
๘
๗๘

๓๓.๔
๕๖.๔
๑๐.๓
๑๐๐

๓๕
๙
๑๐
๑๖
๑๕
๑
๒๗
๗๘

๔๔.๘
๑๑.๕
๑๒.๘
๒๐.๕
๑๙.๒
๑.๓
๓๔.๖
๑๐๐

๙๑

ตารางที่ ๑๔ (ตอ)
๓.สถานภาพครอบครัว
โสด
แตงงาน
หยาราง
หมาย
รวม
๔.อาชีพ
ธุรกิจ
แมบาน
ครู
พนักงาน/ลูกจาง
ขาราชการอื่นๆ(ทีไ่ มใชครู)
อื่นๆ
รวม
๕.ประสบการณการเขารวมโครงการ
ต่ํากวา ๕ ป
๑-๒ ป
๓-๔ ป
สูงกวา ๕ ป
๕-๖ ป
๗-๘ ป
๘-๑๐ ป
๑๐ ขึ้นไป
รวม

๑๐
๕๘
๒
๘
๗๘

๑๒.๘
๗๔.๔
๒.๖
๑๐.๓
๑๐๐

๑๔
๑๖
๑๑
๒๔
๒
๗๘

๑๔.๑
๑๗.๙
๒๐.๕
๑๔.๑
๓๐.๘
๒.๕
๑๐๐

๒๓
๖
๑๗
๕๕
๒๐
๘
๘
๑๙
๗๘

๒๙.๕
๗.๗
๒๑.๘
๖๐.๖
๒๕.๖
๑๐.๓
๑๐.๓
๒๔.๔
๑๐๐

๑๑

๔.๓.๒. การวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของ
สตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตในภาพรวม
การวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต(Mean)และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) ตารางที่ ๑

๙๒

ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม
ความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ครอบครัวและสังคมของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต

Mean

Std.
Deviation

ระดับความสําคัญ

๑.ดานการศรัทธา

๔.๔๑

๐.๖๒๔

มาก

๒.ดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)

๔.๓๖

๐.๖๓๔

มาก

๓.ดานคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก)

๔.๑๘

๐.๖๔๑

มาก

๔.ดานการใชชีวิตในสังคม

๔.๐๓

๐.๗๑๒

มาก

๕.ดานการปฏิบัติตอครอบครัว

๔.๒๔

๐.๖๒๔

มาก

๔.๒๔

.๖๔๗

มาก

รวม

จากตารางขางตน พบวา ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว
ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Mean=๔.๒๔, S.D. =
๐.๖๔๗) แยกพิจารณารายดาน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยูในระดับมากทุกดาน มีคามัชฌิมเลขคณิตอยู
ระหวาง ( Mean= ๔.๐๓-๔.๔๑) เรียงลําดับคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปนอย คือ ความสําคัญตอดาน
การศรัทธา (Mean=๔.๔๑, S.D. = ๐.๖๒๔) ความสําคัญตอดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต) (Mean=
๔.๓๖, S.D. = ๐.๖๓๔) ความสําคัญตอดานครอบครัว (Mean=๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๒๔) ความสําคัญตอ
ดานคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก) (Mean=๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๔๓) และความสําคัญตอดานการใชชีวิตใน
สังคม (Mean=๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๑๒) ตามลําดับ
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในสวนนี้นําเสนอความคิดเห็นของสตรีตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ความสําคัญของโครงการในภาพรวม
ความสําคัญของวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบโครงการบรรยายประจําเดือนหรือเรียกวา “มัจญ
ลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่จัดขึ้นนั้นมีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัวของสตรีที่เขารวมโครงการในระดับมาก จากการศึกษาความคิดเห็นของสตรีมุสลิมตอความสําคัญ
ของ“มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นใน
๙๓

ประเด็นคําถามที่วาภาพรวมโครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว ในระดับใด
กลุมตัวอยางไดใหความคิดเห็นวาอยูในระดับมาก คามัชฌิมเลขคณิตคาเฉลี่ยรวม ๔.๒๔
จากการจัดเวทีสนทนากลุมสตรีมุสลิมที่เปนกรรมการและสมาชิกสมาคมเพื่อหาคําตอบวาสตรี
มุสลิมที่เขารวมศึกษาเรียนรูในโครงการนั้นมีความคิดเห็น ตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต และสตรีกลุมดังกลาวนี้ไดมีการนํา
ความรูที่ไดรับจากการเขารวมโครงการฯไปพัฒนาตนเองและครอบครัวของตนเองในภาพรวมอยางไรบาง
ผลการสนทนากลุมพบวาสตรีสวนใหญไดมีการสะทอนความคิดเห็นวา โครงการมีความสําคัญมาก การเขา
รวมโครงการทําใหไดเรียนรูศาสนามากขึ้น มีความรูและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของชีวิตดีขึ้น
สามารถนําความรูไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองไดเปนอยางสูง โครงการฯไดเสริมสรางความรูดานศาสนา
การตัรบียะห(การศึกษาอบรม ขัดเกลา)ใหอยูในแนวทางที่ถูกตองตามแบบฉบับของทานนบี(ซ.ล.)มากที่สุด
ผลจากการเขารวมโครงการฯสงผลใหสตรีกลุมตัวอยางไดนําความรูสูการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง
มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการพัฒนาครอบครัว
รายละเอียดเพิ่มเติมของแตละองคกรสามารถนําเสนอโดยสรุปดังนี้
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
กลุมสตรีจากสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานีสวนใหญไดใหความคิดเห็นโดยสรุปดังนี้
โครงการบรรยายประจําเดือนของสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานีนั้นมีความสําคัญมากตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การเขารวมโครงการทําใหผูเขารวมเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงมาก สามารถนํา
ความรูไปปฏิบัติตนตามหลักการคําสอนของศาสนาไดอยางถูกตอง ทําใหการศรัทธาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจดีขึ้น
ตัวอยางการใหขอมูลสัมภาษณของกลุมสตรีที่เขารวมโครงการฯที่จัดโดยสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ปตตานีมีดังตอไปนี้
สตรีที่เปนขาราชการครูและรับผิดชอบเปนกรรมการสมาคม ไดเขารวมโครงการมากกวา ๑๐ ป
สะทอนถึงความสําคัญของโครงการดังนี้
“โครงการมีความสําคัญมากๆ การไดเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามหลักการอิสลาม
อยางตอเนื่อง ทําใหเกิดความตระหนักมากขึ้นที่นําไปสูการปฏิบัติตนตามครรลองของอิสลามอยาง
ถูกตอง”
สตรีอีกทานหนึ่งที่เปนกรรมการสมาคมซึงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนแมบาน ได
เขารวมโครงการมากกวา ๑๐ ป สตรีทานนี้ไดกลาววา
“มีความสําคัญมากที่สุด ทําใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจในหลักการอิสลามที่ถูกตอง
สามารถนําไปใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองสูทางที่ดีขึ้น ใกลชิดศาสนามากขึ้น”
สตรีที่เปนขาราชการครูอีกทานหนึ่งที่เขารวมโครงการมากกวา ๘ ปไดกลาววา
๙๔

“(โครงการ)มีความสําคัญมากเพราะการไดเขารวมทุกครั้งทําใหเกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
ตนเองตามความรูที่ไดรับจากการเขารวม”
สอดคลองกับคํากลาวของสตรีอีกทานหนึ่งที่สะทอนใหฟงวา
“จากเขารวมสัมมนา(โครงการ)(ทําใหม)ี ...การขัดเกลาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง การบรรยาย
ทุกครั้งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสมอ”
เชนกันสตรีอีกทานหนึ่งซึงเปนแมบานจบปริญญาตรี ไดเขารวมโครงการมากกวา ๘ ปไดใหความ
คิดเห็นวา
“(โครงการ)ดีมากคะ มีการกระตุนใหตระหนักถึงความสําคัญของหลักการอิสลาม ทําใหอีหมาน
(การศรัทธา)กับอามาล(การปฏิบัติศาสนกิจ)ดีขึ้น”
สตรีผูเขารวมโครงการอีกทานซึงเปนขาราชการบํานาญไดใหความคิดเห็นวา
“เปนโครงการที่ดีมาก สามารถพัฒนาชีวิตคนเราใหมีการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได
อยางนอยเปนจุดเริ่มตนของการใหแรงกระตุนสําหรับผูทปี่ รารถนาอยากจะอยูในแนวทาง
อิสลาม”
สตรีผูเขารวมโครงการอีกทานซึงมีอาชีพพยาบาลใหกลาววา
“โครงการไดระดับดีมาก สามารถยกระดับจิตใจของตัวเองใหสูงขึน้ ไมคิดแตเฉพาะตนเอง แต
ฝกใหรูจักการคิดเพื่อคนอื่นๆที่อยูรอบขางและสังคม ทําใหเราไดทบทวนในเรื่องของการที่เรา
จะเปนมุสลิมที่สมบูรณแบบจะตองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางไรบาง รูว าเราเปนใคร มาจาก
ไหน เพื่ออะไร และตองทําอยางไร”
ชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี
จากการสัมภาษณตัวแทนกลุมสตรีจากชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรีพบวาสวนใหญสะทอน
วาโครงการที่ชมรมจัดขึ้นนั้นทําใหพวกเขามีความรูดานศาสนาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
สรางความเขาใจในหลักคําสอนอิสลามและนําไปพัฒนาชีวิตครอบครัวใหดีขึ้น อีกทั้งยกระดับการศรัทธา
ของมุสลีมะหใหมากขึ้น ตัวอยางการใหสัมภาษณบางสวนสามารถนําเสนอไดดังนี้
สตรีทานหนึ่งไดชี้ใหเห็นความสําคัญวา
“มีความรูเพิ่มขึ้นในระดับที่ดีมาก”
สอดคลองกับคํากลาวขางตน สตรีอีกทานหนึ่งซึงเปนแมบานไดกลาวถึงความสําคัญของโครงการ
อีกเชนกันวา
“มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความรูดานศาสนามากขึ้น”
นอกจากนี้สตรีซึงเปนครูที่เขารวมโครงการมาเปนระยะเวลาถึง ๗ ป ไดกลาววา
“(โครงการมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน)ระดับดี เสริมสรางความรูความเขาใจ
ในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม นําคําสอนไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวใหดีขึ้น”
๙๕

เชนกันสตรีอีกทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่คลายกันวา
“มีความสําคัญในการปฏิบัติชีวิตประจําวัน และเพื่อใชในการพัฒนาครอบครัวตนเอง
ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส
ตัว แทนสตรี จ ากชมรมข า ราชการมุส ลี มะห น ราธิ ว าสส ว นใหญ ไ ดส ะทอ นถึง ความสํา คั ญของ
โครงการบรรยายประจําเดือนที่จัดขึ้นวามีความสําคัญในระดับมากถึงมากที่สุด โครงการดังกลาวนี้สงผลทํา
ใหมีสตรีพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจในหลักการอิสลามเพื่อนําไปปฏิบัติในการดํารงชีวิต มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิต ตนเอง พัฒนาดานคุณภาพชีวิตตามหลักอิสลามและครอบครัวมากขึ้น และได
ดํารงชีวิตอยูในแนวทางอิสลาม ปฏิบัติตามแบบอยางของทานนบีมากขึ้น ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อีบาดะห) การใชชีวิตไดนําหลักอิสลามมา
ปฏิบัติใชไมวาจะเปนการตักเตือน(นาศีฮัต)คนในครอบครัว พัฒนาตนเองดานการเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูใน
อิสลาม เปนตน ดังตัวอยางการใหสัมภาษณดังนี้
สตรีที่เปนขาราชการบํานาญซึงไดเขารวมโครงการมากกวา ๕ ป ไดกลาววา
“(โครงการมีความสําคัญ)ระดับมากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาชีวิตตัวเองและครอบครัว ใหอยู
ในแนวทางอิสลามตามแบบอยางของทานนบีมากที่สุด”
สตรีอีกทานหนึ่งซึงจบปริญญาตรีมีอาชีพทําธุรกิจคาขาย ไดเขารวมโครงการมาเปนเวลา ๗ ป ได
สะทอนถึงความสําคัญของโครงการวา
“(โครงการมีความสําคัญ)ระดับมากที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงดานอีบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)
การใชชวี ิตก็นําหลักอิสลามมาใชไมวา จะเปนการตักเตือนนาศีฮัตคนในครอบครัว ความอดทน เปนตน
สตรีซึงเปนขาราชการบํานาญอีกทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการวา
“(โครงการมีความสําคัญ)ระดับมากที่สุด เริ่มสนใจวิถีการดํารงชีวิตของทานนบีและนํามาใชใน
ชีวิตประจําวัน ตั้งแตการขอดุอาในชีวิตประจําวัน และพัฒนาตนเองขึ้นมาตามลําดับ”
สตรีหนึ่งซึงเปนกรรมการและเปนขาราชการพลเรือนไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของโครงการวา
“(โครงการมีความสําคัญ)ระดับมาก การเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับฮาลาล ฮารอมมากขึ้น
พัฒนาตนเองในดานการเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูในกรอบของอิสลามในทุกยางกาวของชีวิต หลีกเลี่ยง
จากสิ่งที่เปนอบายมุขตางๆ”
สตรีหนึ่งซึงเปนกรรมการบริหารองคกร มีอาชีพรับขาราชการและเขารวมโครงการมากกวา ๑๐ ป
ไดกลาวถึงความสําคัญของโครงการวา
“(โครงการมีความสําคัญ)ระดับมาก การเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาตนเองเพื่อใหมีความรูความ
เขาใจเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม เชน ดานการบริโภคอาหารที่ฮาลาลและถูก
สุขลักษณะ ดานการแตงกาย การดูแลสุขภาพ การพัฒนากริยามารยาท ฯลฯ แตก็ยังไมสมบูรณ ตอง
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง”
๙๖

สตรีซึงเปนพนักงานของทางราชการและไดเขารวมโครงการมากกวา ๑๐ปไดสะทอนวา
“(โครงการ)มีความสําคัญระดับมาก (ทําใหมีการ)เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตตามหลักการอิสลามที่
ถูกตอง สามารถเอาหลักการอิสลาม มาเปลี่ยนแปลงชีวิตในดานอากีดะห อีบาดะห อัคลาก และ
การเปนอยูในครอบครัว สังคมอยางมีความสุข
เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ยะลา
กลุมสตรีเครือขายมุสลีมะห ยมท.สวนใหญไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการบรรยายประจําเดือน
วาเปนโครงการมีความสําคัญมากถึงมากที่สุดซึงโครงการดังกลาวนี้สงผลใหสตรีมีความกระตือรือรนใน
การศึกษาหาความรูความเขาใจในหลักคําสอนอิสลามมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงในดานความรูความขาใจใน
ศาสนาอิสลามและ(คัมภีร)อัลกุรอานมากขึ้น สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มีการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)มากขึ้น นอกจากนี้โครงการไดเปนชองทางในการ
สงเสริมใหเกิดความรักความผูกพันธในความเปนพี่นองในหมูสตรีที่เปนสมาชิกขององคกรแนนแฟนยิ่งขึ้น
อีกทั้งสตรีสามารถนําความรูจากโครงการไปใชการพัฒนาสังคมในทางที่ดีขึ้น ดังตัวอยางการใหขอมูล
สัมภาษณบางสวนตอไปนี้
สตรีทานหนึ่งซึงเปนแมบานไดเขารวมโครงการมามากกวา ๕ ป ไดแสดงความคิดเห็นวา
“(โครงการ)มีความสําคัญระดับมากที่สุด และ มีการเปลี่ยนแปลง คือ เมื่อมีการไดรับการศึกษาหา
ความรู และไดรับความรู ทําใหอยากเปลี่ยนตนเองและอยากปฏิบัติมากขึ้น”
สตรีอีกทานหนึ่งกลาววา
“มีการเปลี่ยนแปลงในการกระตื้อรือรนศึกษาหาความรูความเขาใจมากขึ้น”
สตรีอีกทานหนึ่งซึงมีอาชีพรับราชการและไดเขารวมโครงการประมาณ ๓-๔ ป ไดกลาววา
“ระดับดีมาก มีการเปลี่ยนแปลงในดานความรูความเขาใจในหลักคําสอนศาสนาอิสลาม ในครอบครัว
และพัฒนาชุมชน เขาใจหลัก(คําสอน)อัลกุรอานและการปฏิบัติตน”
สตรีที่มีอาชีพเปนครูทานหนึ่งซึงไดเขารวมโครงการมามากกวา ๕ ป ไดกลาววา
“โครงการนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาพเจาดีมาก ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ในทางที่ดีขึ้น เปลี่ยนหลายๆอยาง เชน ไมคอยอานอัลกุรอานก็ไดอานเกือบทุกวัน และมีการไปเรียน
อานอัลกุรอานทุกๆวันเสาร สัปดาหละหนึ่งวัน”
สตรีมีอาชีพเปนครูไดเขารวมโครงการประมาณ ๘-๑๐ ป ไดสะทอนความรูสึกวาโครงการมี
ความสําคัญตอการพัฒนาตนเองในดานตางๆวา
“ดีมาก ทําใหตนเองเกิดการพัฒนาในการทําอิบาดะฮ(ปฏิบัติศาสนกิจ) การศรัทธา และพัฒนาในดาน
คุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นและตอเนื่อง”
สตรีซึงเปนแมบานและไดเขารวมโครงการมากกวา ๑๐ ปขึ้นไป ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ
โครงการวา
“ระดับมาก มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทําอีบาดะห(ปฏิบัติศาสนกิจ)มากขึ้น”
๙๗

สตรีทานหนึ่งซึงมีอาชีพคาขาย เปนคณะกรรมการและไดเขารวมโครงการมามากกวา ๑๐ ป ไดกลาว
วา
“(โครงการ)มีความสําคัญมาก สวนการเปลี่ยนแปลงนั้นคิดวาตองทําอยางตอเนื่องและทําเปนกลุมมี
การชักชวนกันทําความดีตางๆและตักเตือนกัน”
นอกจากไดรับความรูแลว โครงการไดเสริมสรางความรักความเปนพี่นองที่แนนแฟนยิ่งขึ้น ดังคํา
กลาวของสตรีที่มีอาชีพทําธุรกิจคาขายซึงไดเขารวมโครงการมานานมากกวา ๑๐ ป ไดสะทอนวา
”การเขารวมโครงการประจําเดือน สรางความรูดา นศาสนามากขึ้น ไดความเปนพี่นองแนนแฟนขึ้น”
๔.๓.๒.๑. การวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว
ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตในดานตางๆ
การวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถแบงประเด็นความสําคัญในดานตางๆตามลําดับดังนี้ คือ ดานการ
ศรัทธา(อากีดะห) ดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดะห) ดานจริยธรรม(อัคลาก) ดานการใชชีวืตในสังคม และ
ดานครอบครัว
๑) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวาความสําคัญของ”
มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธาอยูในระดับมาก(Mean=๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๔๗)
ตารางที่ ๑๖ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา
ที่

ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา

คาเฉลี่ย

SD.

ระดับ
ความสําคัญ

๑

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธา(ในอิสลาม)

๔.๑๘

๐.๖๑๙ มาก

๒

ทําไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรง

๔.๓๗

๐.๖๔๗ มาก

๓

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตออัลเลาะห

๔.๔๙

๐.๕๕๒ มาก

๔

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอมาลาอีกะห

๔.๔๖

๐.๖๓๘ มาก

๕

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอคัมภีร
อัลกุรอาน
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาศาสนฑูต

๔.๕๘

๐.๕๔๗ มาก

๔.๕๑

๐.๖๑๙ มาก

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอวันอาคีเราะห
(ปรโลก)

๔.๔๙

๐.๕๙๗ มาก

๖
๗

๙๘

ตารางที่ ๑๖ (ตอ)
ที่
ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา

คาเฉลี่ย

SD.

ระดับ
ความสําคัญ

๘

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซิริก(ตั้งภาคี)ตออัลเลาะห

๔.๔๐

๐.๗๔๘ มาก

๙

ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดาน
การศรัทธาไดเปนอยางดี
รวม

๔.๒๑

๐.๖๕๒ มาก

๔.๔๑

๐.๖๒๔

มาก

จากตารางข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า โครงการบรรยายประจํ า เดื อ นหรื อ มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ไ ด มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการศรัทธาตออัลกุ
รอานสูงสุด ดานการศรัทธาตอศาสนทูต ๔.๕๑ และดา นที่มีความสํา คัญในระดับ มาก คือ การศรัทธา
ตออัลลอฮ ๔.๔๙ การศัรทธาตอวันโลกหนา ๔.๔๙ การศรัทธาตอมลาอีกะห ๔.๔๖ การทําสรางเขาใจ
เกี่ยวกับการซิริก(การตั้งภาคี)ตออัลลอฮ ๔.๔๐ หลักการศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรง ๔.๓๗ นําความรูไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการศรัทธาไดเปนอยางดี ๔.๒๑ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการศรัทธา(ในอิสลาม) ๔.๑๘
จากผลจากศึกษาเชิงปริมาณขางตน สรุปไดวา โครงการบรรยายประจําเดือนหรือมัจญลิสอิลมีได
มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานการศรัทธาตออัลกุ
รอานและดานการศรัทธาตอศาสนทูตสูงสุดตามลําดับ รองลงมาคือ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอวัน
โลกหนา การศรัทธาตอมลาอีกะห การทําสรางเขาใจเกี่ยวกับการซิริก(การตั้งภาคี)ตออัลลอฮ หลักการ
ศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรง ตามลําดับ และการนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดาน
การศรัทธาไดเปนอยางดี และไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธา(ในอิสลาม)อยูในระดับมากที่
นอยที่สุดตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวาการ
เขารวมโครงการบรรยายประจําเดือนขององคกรที่จัดขึ้นนั้นมีความสําคัญที่สงผลทําใหตนเองมีการพัฒนา
ดานการศรัทธามากขึ้น ทําใหมีการศรัทธาที่เพิ่มขึ้น ยึดมั่นตออัลลอฮที่เขมแข็งมากขึ้นและปฏิบัติตามใน
คําสั่งใชของพระองคอัลลอฮ อีกทั้งเปนจุดสงเสริมกระตุนใหปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณคาในฐานะที่เปนบาว
ของพระองคอัลลอฮ สตรีที่เขารวมโครงการไดมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตนเองในดานการศรัทธา (อากี
ดะฮ ) สตรีบ างทา นกลา วว า ตนเองมี อีห มา น(การศรัท ธา)เพิ่ม ขึ้น บางคนกล า ววา ตนมี ความศรั ทธา
วาอัลลอฮมีและพระองคชวยเหลือ และสตรีอีกทานหนึ่งกลาวเกี่ยวกับการตั้งเจตนาในการกระทําสิ่งตางๆวา
ในทุกสถานการณตองอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)เสมอ ทุกเวลาตองทําเพื่ออัลลอฮฺ ทุกนาที่อยูกับอัลลอฮฺ ดังตัวอยาง
การใหสัมภาษณของสตรีจากองคกรตางๆอาทิเชน
สตรีจ ากสมาคมสตรีไ ทยมุสลิ มปต ตานี สว นใหญไ ด แสดงความคิด เห็น ถึง ความสํ า คัญของ
โครงการโดยสรุปดังนี้
๙๙

“โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจใหบริสุทธิ์ในการทําอิบาดะห มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญที่จะทําใหใกลชิดอัลลอฮ(พระผูเปนเจา)มากขึ้น มีการยึดมั่นที่ถูกตอง ยึดมั่นในพระองค
อัลลอฮและปฏิบัติตามสิ่งที่พระองคทรงใช ปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะห (วจนะและแบบอยาง
ของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด-ซ.ล.) ทําใหอิหมาน(การศรัทธา)เพิ่มขึ้น ยกระดับการศรัทธาใหมากขึ้น
และแข็งแกรงยิ่งขึ้น และเปนจุดกระตุนในการเปนคนดีมีคุณคาในสายตาของอัลลอฮ”
สตรีสังกัดชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี จากการสัมภาษณสตรีกลุมผูใหขอมูลที่เขารวม
โครงการ สวนใหญไดแสดงความคิดวาโครงการชวยเสริมสรางการศรัทธายึดมั่นที่แข็งแกรงมากยิ่งขึ้น ทําให
พวกเขามีความเชื่อมั่นศรัทธาตอพระผูเปนเจา(พระองคอัลลอฮ) ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองคทรงใหปฏิบัติใช
มีจิตใจที่แนวแนบริสุทธิ์ กลุมสตรีสังกัดชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรีไดแสดงความคิดเห็นไววา
โครงการมีความสําคัญทําใหมีการศรัทธาที่แข็งแกรงยิ่งขึ้น ตองยึดมั่นและปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ
ทรงใช มีจิตใจที่แนวแนบริสุทธิ์ทําดวยศรัทธา
สตรีจากเครือขายมุสลีมะห ยมท.ไดกลาวถึงความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางดานการศรัทธาไวดังนี้
การเขารวมโครงการบรรยายประจําเดือนมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา
ทําใหมีการยึดมั่นที่ถูกตอง มุงทําอีบาดะหที่ถูกตามหลักอิสลามทําให้มีการสํารวมและปฏิ บตั ิได้
ถูกต้อง หางไกลจากชิริก (การตั้งภาคีตอพระองคอัลลอฮ)
สตรีจากชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาสไดกลาวถึงความสําคัญของโครงการไววา
“การเขารวมโครงการทําให ไดรับความรูดานการศรัทธาในระดับดีและทําใหมั่งคงในดานการ
ศรัทธามากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหใกลชิดอัลลอฮมากขึ้น”
๒) ความสํ า คั ญ ของ”มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ” ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการ
บรรยายประจําเดือนหรือ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ
อยูในระดับมาก ซึงมีคาเฉลี่ย ๔.๓๖

๑๐๐

ตารางที่ ๑๗ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ที่

ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ
๑ ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกอบศาสนกิจ (อิบาดัต)

๒ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามซุนนะหของ
ทานศาสนฑูต (ซ.ล.)
๓ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับมุสลีมะห
๔ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนสําคัญๆ
ในอิสลาม
๕ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสําคัญทาง
ศาสนา
๖ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย
และจิตวิญญาณดวยวิถีอิสลาม
๗ ทําใหมีความตื่นตัวในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู (รัก
การแสวงหาความรู รักการอาน การเรียนการสอน)
๘ สรางแรงจูงใจใหมีความกระตื้อรื้นรนในการศึกษาอิสลาม
๙ สรางแรงจูงใจใหรักและอานอัลกุรอานอยางตอเนื่อง
๑๐ ทําใหมีความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการเขารวมกลุม
ศึกษาอัลกุรอาน
๑๑ สรางแรงจูงใจในการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน
๑๒ ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี
รวม

คาเฉลี่ย SD.
๔.๓๑

๐.๕๔๒

ระดับ
ความสําคัญ
มาก

๔.๔๗

๐.๖๑๘

มาก

๔.๔๐
๔.๓๖

๐.๖๓๑
๐.๖๔๔

มาก
มาก

๔.๒๘

๐.๗๐๑

มาก

๔.๒๘

๐.๖๒๒

มาก

๔.๓๒

๐.๖๕๕

มาก

๔.๔๒
๔.๔๕
๔.๓๘

๐.๖๓๕
๐.๖๑๗
๐.๖๔๙

มาก
มาก
มาก

๔.๔๐
๔.๒๙

๐.๖๑๐
๐.๖๘๖

มาก
มาก

๔.๓๖

๐.๖๓๔

มาก

จากตารางข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย า งได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ไ ด มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมาก คือ มี
คาเฉลี่ย ๔.๓๖ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามซุนนะห
ของทานศาสนฑูต (ซ.ล.) สูงสุด คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๔๗ รองลง คือ สรางแรงจูงใจใหทานรักและอานอัลกุ
รอานอยางตอเนื่อง คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๔๕ สรางแรงจูงใจใหทานมีความกระตื้อรื้นรนในการศึกษาอิสลาม
๑๐๑

คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๔๒ และสรางแรงจูงใจในการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๔๐ ทําใหไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับมุสลีมะห คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๔๐ ทําใหมีความกระตือรือรนและ
แรงจูงใจในการเขารวมกลุมศึกษาอัลกุรอาน คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๓๘ ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจในเดือนสําคัญๆในอิสลาม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๓๖ มีความตื่นตัวในการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรู (รักการแสวงหาความรู รักการอาน การเรียนการสอน) คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๓๒ ไดรับความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ (อิบาดัต) คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๓๑ สามารถนําความรูไป
ใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี คิดเปนคาเฉลี่ย
๔.๒๙ และความสําคัญในระดับนอยที่สุด คือ ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา
คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๘
ไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายและจิตวิญญาณดวยวิถี
อิสลาม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๘ ตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสตรีในองคกรตางๆสวนใหญใหความคิด
เห็นวาโครงการมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในดานการปฏิบัติศาสนกิจอยูในระดับมาก
สตรีที่เขารวมโครงการสวนใหญไดสะทอนวา พวกเขาไดนําความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมในโครงการ
มาพัฒนาตนเองดานอิบาดะห โดยการใหความสําคัญกับการละหมาดสุนัต ตะฮัจยุด ละหมาดขอดุอาอฺมาก
ขึ้น เพิ่มอามาลใหกับตัวเอง และสตรีสวนใหญกลาววาตนเองมีการเปลี่ยนแปลงดานการแตงกาย (ฮีญาบ)
ในทางที่ดีมากขึ้น ทั้งนี้เกิดจากการฟงบรรยายแลวทําใหมีแรงจูงใจกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดัง
ตัวอยางการใหสัมภาษณของสตรีจากองคกรตางๆอาทิเชน
สตรีจากสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี ไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนากิจ ดังนี้
การเขารวมโครงการทําใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)ที่ถกู ตอง
และสามารถนําไปปฏิบัติอิบาดะหไดถูกตองและดีขึ้น มีความระมัดระวัง สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจ
ใหบริสุทธิ์ในการทําอิบาดะหขยันมากขึ้น และมีการพัฒนาที่ดีขึ้น สรางกําลังใจ อยากตรวจสอบการ
ปฏิบัติศาสนกิจอยางตอเนื่อง มีความตระหนัก ตื่นตัว และความพยายามเพื่อใหเกิดการงานที่
ประเสริฐ (อามาลซอและห)มากขึ้น โดยเฉพาะการอานกุรอาน การถือศีลอด การปฏิบัติตนในวัน
สําคัญเกี่ยวกับศาสนา เปนตัวอยางในการทําอิบาดะหและสามารถชักชวนผูอื่นใหปฏิบัติศาสนกิจได
อีกดวย อีกทั้งครอบครัวมีการสงเสริมการทําอิบาดะหซึ่งกันและกัน
สตรีกลุมตัวอยางจากชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี ไดสะทอนความคิดเห็นวาโครงการมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจไววา
โครงการทําใหมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติศาสกิจไดถูกตอง มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกดาน อยูในหลักอิสลามมากขึ้น ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
(อิบาดะห)ที่ตามซุนนะห(วจนะและการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอยางของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด
ซ.ล.)และไดนาํ การประพฤติปฏิบัติตนของภรรยาทานนบีมาเปนแบบอยาง
๑๐๒

สตรีกลุมตัวอยางชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส ไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจไววา
ไดรับความรูดา นนี้และทําใหมั่งคงมากขึ้น สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดอยางถูกตองมากขึ้น มีการ
ปรับปรุง การปฏิบัติศาสนกิจมากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหใกลชิด
อัลลอฮมากขึ้น ปฏิบัติตามซุนนะหทานนบี ละหมาดทัน(ตรง)เวลา มีการละหมาดซุนนะห การ
รําลึกถึงพระเจา (ซิกิร)มากขึ้น มีการละหมาดรวมกันในครอบครัวอยางนอยหนึ่งเวลา มีการ
อานอัซกัร(บทขอพรตามแบบอยางของศาสนฑูตมูฮัมมัด ซ.ล.) อีกทั้งไดนําความรูไปใชและอบรมสั่ง
สอนลูก
สตรีกลุมตัวอยางจากเครือขายมุสลีมะห ยมท. ไดกลาวถึงความสําคัญของโครงการบรรยาย
ประจําเดือนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานการปฏิบัติศาสนกิจไววา
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เขาใจหลักอิบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)มากกวาเดิม
เปลี่ยนแปลงมากและนําไปสูก ารปฏิบัติ สิ่งที่ทําผิดก็เปลี่ยนใหถูก ทําศาสนกิจ(อีบาดะห)ไดถูกตอง
ตามหลักศาสนาอิสลาม ปฏิบัติตรงตามแนวทางซุนนะหหางไกลจากชิริก ชวยในการทําอีบาดะห
มากขึ้น ไดชวยตักเตือนกันซึงกันและกัน มีการขอดุอา(พร)ในทุกเวลา ทุกคนในครอบครัวตอง
ศึกษาอยางละเอียดตักเตือนกันและกัน ทําใหมีการสํารวมและปฏิบัติไดถูกตอง
ที่สําคัญ กิจกรรมโครงการชวยสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไดในระดับที่ดีมาก ทําให
สามารถตอยอดพัฒนาการเรียนรูของสตรีในรูปแบบของกลุมศึกษาอัลกุรอานตอได
ดังความคิดเห็นของตัวแทนกลุมสตรีที่กลาวถึงผลการพัฒนาสืบเนื่องจากการเขารวมโครงการทําให
เกิดความใฝเรียนใฝรู สงผลใหตนเองสามารถทําฮัลเกาะหอัลกุรอาน(กลุมศึกษาอัลกุรอาน) มีการอานอัล
กุรอานมากขึ้น นําความรูที่ไดมาแบงปนใหลูกหลาน การตอกย้ําตัวเองพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น
สตรีทานหนึ่งไดสะทอนความคิดวาการเขารวมกิจกรรมโครงการเปนการสรางวิธีการเรียนรูโดยการ
ทําฮาลาเกาะห(ศึกษา)คัมภีรอ ัลกุรอาน
สตรีอีกทานกลาววา ตนเองไดฟงการบรรยายศาสนามากขึ้น เรียนทุกอยาง หะดีษ ตัฟซีร ขาวสาร
ปจจุบัน นอกจากนี้สตรีบางทานไดมีการเสริมสรางแรงจูงใจใหลูกไดมีการใฝเรียนใฝรูอัลกุรอานอยาง
ตอเนื่อง โดยการชื่นชมลูกบอยๆใหลูกอานกุรอาน
๓) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการบรรยายประจําเดือนกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา”มัจญ
ลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย ๔.๑๗

๑๐๓

ตารางที่ ๑๘ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ที่

ความคิดเห็นตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม
๑ ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม (อัคลาก)
๒ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมารยาทและ
คุณลักษณะของผูศรัทธา
๓ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอครอบครัว
๔ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความเปนพีน่ อง
ในอิสลาม
๕ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนบาน
๖ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอพี่นองมุสลิม
๗ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนมนุษย
๘ ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองดานคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี
รวม

คาเฉลี่ย SD.

ระดับ
ความสําคัญ

๔.๒๒

๐.๖๓๘

มาก

๔.๑๘

๐.๖๔๓

มาก

๔.๒๒

๐.๖๔๑

มาก

๔.๒๑

๐.๗๑๓

มาก

๔.๐๘

๐.๖๔๔

มาก

๔.๑๖

๐.๖๓๐

มาก

๔.๑๔

๐.๖๔๓

มาก

๔.๒๒

๐.๕๗๓

มาก

๔.๑๘

๐.๖๔๑

มาก

จากตารางข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย า งได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ไ ด มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมาก คือ มี
คาเฉลี่ย ๔.๑๘ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม (อัคลาก) และทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานคุณธรรม
จริยธรรมไดเปนอยางดี ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอครอบครัว อยูในระดับสูงสุด คิด
เปนคาเฉลี่ย ๔.๒๒ รองลงทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความเปนพี่นองในอิสลาม คิดเปน
คาเฉลี่ย ๔.๒๑ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมารยาทและคุณลักษณะของผูศรัทธา คิดเปน
คาเฉลี่ย ๔.๑๘ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอพี่นองมุสลิม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๖ ทําให
ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนมนุษย คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๔ และทําใหไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนบาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ๔.๐๘
ผลการสัมภาษณสตรีผูเขารวมโครงการ พบวาโครงการมีความสําคัญที่สงผลตอการเปลี่ยนแปล
ตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีขึ้น อยูในระดับมากถึงมากที่สุด เกิดการพัฒนา(คุณธรรม
จริยธรรม)ในระดับที่สูงขึ้น มีมารยาทดีขึ้น สวยงามขึ้น เกิดการขัดเกลา ทําใหไดสรางอัคลากความเปนพี่
๑๐๔

นอง การเยี่ยมเยี่ยนเพื่อน เปลี่ยนแปลงหลังไดรับความรู เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผิดหลักศาสนาและทําใหถูกตอง
ทําอะไรดูเจตนาเปนหลัก
จากการสัมภาษณสตรีผูเขารวมโครงการทานหนึ่ งไดกลาววา “ตั้งแตไดเขารวมกิจกรรมมีความ
ตองการที่จะทําความดี เรียกรองคนอื่นเพื่อทําความดี” สตรีอีกบางทานกลาววา “พยายามศึกษาและนําอัค
ลาก(คุณธรรมจริยธรรม)ที่ดีมาปฏิบัติและเผยแผใหผูคนรอบขาง” และสตรีบางทานไดกลาววาตนเองไดพูด
ชักชวนผูอื่น ลูกและชาวบานทําฮาลาเกาะฮฺ(กลุมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับอิสลามโดยนั่งในรูปแบบวงกลม) สตรี
อีกทานหนึ่งไดกลาววาความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติหรือแสดงออกเปนแบบอยางที่ดี
กลุมสตรีที่เปนตัวแทนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี ไดสะทอนวาโครงการมีความสําคัญมาก
สงผลทําใหมีความรูมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงและสงเสริมอัคลาก(คุณธรรมจริยธรรม)ดีขึ้น ปฏิบัติตาม
หลักการคําสอนอิสลามดีขึ้น ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีทางดานจริยธรรม ดังนี้
ทําใหมีความรูเพิ่มมากขึ้น มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก)ตามที่อิสลามวางไว มีการ
เปลี่ยนแปลงและมีการสงเสริมใหมีอัคลากดีขึ้น มีการระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรมอัคลากที่
เหมาะสม เมื่อมีการพบจะใหสลาม(การทักทายกลาวสันติสขุ ) พยายามปฏิบัติตนใหเปนบุคคลที่มี
จริยธรรมเปนตัวอยางที่ดี เปนแบบอยางใหครอบครัวและปฏิบัติตอครอบครัวถูกตอง และพยายาม
ใหเปนมุฮซีนีน(บุคคลที่ประเสริฐที่มุงทําความดีเพื่อความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮอยาง
แทจริง)ใหได
สตรีที่เปนตัวแทนของชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบันไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานคุณธรรมจริยธรรมดังนี้
ทําใหมีจิตใจที่แนวแนบริสุทธิ์ทําดวยศรัทธา โดยนําแบบอยางของภรรยาของทานศาสนทูตมาเปน
แบบอยางในการปฏิบัติตน
สตรีที่เปนตัวแทนของชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส ไดสะทอนถึงความสําคัญของโครงการ
บรรยายประจําเดือนที่มีแนวคิดคลายคลึงกับกลุมสตรีขององคกรตางๆขางตนดังนี้
มีการพัฒนาในดานมารยาทที่ดีขึ้น โดยตามแบบอยางของทานศาสนทูตใหมากที่สุดและ
นําไปใชในชีวิตประจําวัน เปลียนแปลงดีมากในการอดทนและมารยาทตางๆของตนและ
ครอบครัว มีการพัฒนาดานการแตงกาย แตงกายตามหลักศาสนามากขึ้น การใชวาจา
มีมารยาทตอครอบครัวและเพื่อน ไดรับการขัดเกลาดานอัคลาก(คุณธรรมจริยธรรม)
บอยขึน้ โดยเฉพาะฟงประวัติทานนบี(ซ.ล.)

๑๐๕

สตรีกลุมตัวอยางจากเครือขายมุสลีมะห ยมท. ไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการมีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
โครงการมีความสําคัญมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงหลังไดรับความรูและนําไปใชประโยชน ทําใหตระหนักวาการทําอะไรนั้นใหดูเจตนา
เปนหลัก มีมารยาทที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น พยายามศึกษาและนําอัคลากที่ดีมา
ปฏิบัติและเผยแพรใหบุคคลรอบขาง มารยาทสวยงามขึ้น เกิดการขัดเกลาตนเอง สรางอัคลาก
(คุณธรรมและมารยาท)ความเปนพี่นอง การเยี่ยมเยี่ยนเพื่อน มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งปฏิบัติผิดหลัก
ศาสนาและทําใหถูก
๔) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม
จากสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการ
บรรยายประจําเดือนกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็น
วา ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคมอยูในระดับมากเชนกัน มีคาเฉลี่ย
๔.๐๓
ตารางที่ ๑๙ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม
ที่

ความคิดเห็นตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสังคม

คาเฉลี่ย

SD.

๑ ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชชีวิต
ในสังคม

๔.๑๓

๐.๖๓๒

ระดับ
ความ
สําคัญ
มาก

๒ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อชวยเหลือ
สังคม

๓.๙๐

๐.๗๘๓

มาก

๓ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธ
ฉันทพี่นองในสังคม
๔ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม(ญา
มาอะห)ในอิสลาม
๕ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณโลกมุสลิม
ปจจุบัน

๔.๐๕

๐.๗๐๑

มาก

๔.๑๕

๐.๖๘๕

มาก

๓.๙๔

๐.๗๔๔

มาก

๑๐๖

ตารางที่ ๑๙ (ตอ)
๖ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทสตรีมุสลิมในการ
เผยแพรอิสลาม(ดะวะห)
๗ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อการพัฒนา
สังคม
๘ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อการสราง
หรือพัฒนาอุมมะห(ประชาชาติ)
๙ ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามและการสรางสันติ
สุขตามวิถีอิสลาม
๑๐ ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี

๓.๙๕

๐.๗๐๑

มาก

๔.๐๓

๐.๖๘๓

มาก

๔.๑๐

๐.๗๖๖

มาก

๔.๐๖

๐.๖๗๑

มาก

๔.๐๖

๐.๖๗๑

มาก

๑๑ ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชน/สังคมสันติสุข
ไดเปนอยางดี
๑๒ ทําใหสามารถนําความรูที่ไดรบั จากโครงการไปใชในการเผยแผ
ในสังคม
รวม

๓.๙๐

๐.๗๘๓

มาก

๔.๐๔

๐.๗๒๙

มาก

๔.๐๓

๐.๗๑๒

มาก

จากขอมูลขางตน ผลการสํารวจความคิดเห็นจากสตรีกลุมตัวอยางตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิล
มี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม พบวาโครงการไดมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตดานสังคมอยูในระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทําใหไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม(ญามาอะห)ในอิสลาม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๕ ตามดวยทําใหไดรับความรู
เพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชชีวิตในสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๓ ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทํางานเพื่อการสรางหรือพัฒนาอุมมะห(ประชาชาติ) คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๐ ทําใหไดรับความรู
เกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามและการสรางสันติสุขตามวิถีอิสลาม และทําใหสามารถนําความรูไปใชในการใช
ชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๐๖ ทําใหสามารถนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการ
เผยแผในสังคม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๐๔ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณโลกมุสลิมปจจุบัน
คิดเปนคาเฉลี่ย ๓.๙๕ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทสตรีมุสลิมในการเผยแพรอิสลาม(ดะ
วะห) คิดเปนคาเฉลี่ย ๓.๙๔ ระดับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เสียสละเพื่อชวยเหลือสังคม และทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาชุมชน/สังคมสันติสุขไดเปนอยาง
ดี คิดเปนคาเฉลี่ย ๓.๙๐ ตามลําดับ

๑๐๗

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณสตรีกลุมตัวอยางตอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญ
ของ”มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม พบวา โครงการไดใหความสําคัญใน
ดา นการพัฒ นาคุณภาพชีวิตในดา นการใชชีวิตในสังคมอยูในระดับ มากเชนกัน กลุมอยา งไดส ะทอนวา
โครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี การเขารวมโครงการ
ทําใหสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดดีมาก และสามารถสรางแรงจูงใจกระตุนใหตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดเวลา อยากใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี สงผลทําให
สังคมมีการตื่นตัวในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เทาทันโลกมากขึ้น รูวิธีแกไขปญหาไดดี
ขึ้น รูจักเสียสละตอสวนรวม เกิดการ(เรียกรอง)เชิญชวน(สูการทําความดี)และไดรับการตอบรับ(ในการเชิญ
ชวน) สามารถแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับหลั กการกับ เพื่อนบานและชี้แนะการแกปญหาสังคมรวมกัน
สนใจที่จะพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมที่ดีและทํางานเพื่อสังคม นําอิสลามไปใชพัฒนาสังคมมากขึ้น มีการเขา
สังคมเปนสวนหนึ่งของการดะวะห มีการเยี่ยมเยี่ยนสรางความสัมพันธกับญาติ บานใกลเคียง
สามารถนํา ความรูไ ปใช ป ระโยชนการปฏิ บัติง าน(ในองค กรและสั งคม)ไดมาก และเกิดความ
ตระหนักและความพยายามในการพัฒนาและสรางแบบอยางที่ดีแกคนรอบขาง ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้น สังคมเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาความรู ทั้งในดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม การเรียนอัลกุรอาน
การทําอีบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ) เกิดความเปนพี่นองที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการดูแลเอาใจใส รัก
ชวยเหลือกันทําใหมีความเขมแข็งของกลุมทํางาน(ญามาอะห)ชวยเปนเกราะในการปองกันการทําผิดได
เนื่องจากไดรับคําตักเตือนและเปนกําลังใจกันและกัน อีกทั้งทําใหมีการพบปะทํางานประสานกันมากขึ้น
ไดเรียนรูการทํางานของกลุม(ทํางานเพื่อพัฒนาสังคม) พัฒนาจากที่สังคมที่มีความไมสงบสุขจะนําพาให
สังคมสันติสุข
๕) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
สตรีกลุมตัว อยา งสว นใหญไ ดสะทอนใหเห็น ถึงความสําคัญของโครงการที่มีผ ลตอการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตครอบครัว อยูในระดับมากเชนกัน จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวากลุมตัวอยางสวนใหญได
แสดงความคิดเห็นวา”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย เทากับ ๔.๒๔

๑๐๘

ตารางที่ ๒๐ ตารางแสดงคามัชฌิมเลขคณิตและคาSD.ของระดับความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
ที่

ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
๑ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตอครอบครัว

๒ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัว
๓ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภรรยาในอิสลาม
๔ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาในอิสลาม
๕ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตร
๖ ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวสันติสุขไดเปนอยางดี
๗ ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผในครอบครัว
ไดเปนอยางดี
๘ โครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
ครอบครัวเปนอยางดี
รวม

คาเฉลี่ย SD.
๔.๑๙

ระดับ
ความสําคัญ
๐.๖๖๖
มาก

๔.๑๙

๐.๖๗๐

มาก

๔.๒๖
๔.๒๕
๔.๒๓
๔.๒๑

๐.๖๙๖
๐.๗๒๘
๐.๖๖๗
๐.๕๖๗

มาก
มาก
มาก
มาก

๔.๒๔

๐.๕๘๕

มาก

๔.๓๘

๐.๕๖๔

มาก

๔.๒๔ ๐.๖๔๒

มาก

จากตารางข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย า งได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า ”มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ” ได มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวอยูในระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๒๔ เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา โครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ๔.๓๘ รองลง ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภรรยาในอิสลาม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๖
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาในอิสลาม คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๕ ทําใหไดนําความรูที่
ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผในครอบครัวไดเปนอยางดี คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๔ ทําใหไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตร คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๒๓ ระดับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ทําใหไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตอครอบครัว คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๙ ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว คิดเปนคาเฉลี่ย ๔.๑๙ ตามลําดับ
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณขางตน สรุปไดวาความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานครอบครัวอยูในระดับมาก โดยโครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวเปน
อยางดี ใหความสําคัญในดานการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภรรยาในอิสลาม บทบาทของมารดา
๑๐๙

ในอิสลาม การอบรมเลี้ยงดูบุตร การนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผในครอบครัว สามารถนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวสันติสุขไดเปนอยางดี ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตอครอบครัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา สตรีกลุมตัวอยางสวนใหญไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ
โครงการที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยโครงการมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวเปนอยางดี เปนโครงการที่ดีมากสามารถนําคําสอนไปใชใน
ชีวิตประจําวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในทางที่ดีขึ้น ทําใหครอบครัวและลูกๆมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม ซึงสามารถประมวลความคิดเห็นโดยสรุปไดดังนี้
โครงการฯทําใหสตรีมีวิธีการจัดการชีวิตตนเองและครอบครัวอยางมีแนวทางในการปฏิบัติ ทําให
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตัวเองและครอบครัว
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับครอบครัว การเปลี่ยนแปลงของสตรีสงผลทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพของครอบครัว มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของใหดีขึ้น ครอบครัวมี
ความกระตือรือรนในเรื่องศาสนาจากการไดเห็นตัวอยางในการใฝเรียนรูแลวมีความกระตือรือรน
สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชกับครอบครัว ทําใหเขาใจบทบาทหนาที่ของสามีภรรยาและรัก
กันมากขึ้น ครอบครัวขยันศึกษาเรียนรูอานอัลกุรอานมากขึ้น
ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผในครอบครัวไดเปนอยางดี มีการจัดทําฮาลา
เกาะฮฺ(กลุมศึกษาอัลกุรอาน)ในครอบครัว ทุกคนในครอบครัวไดมีการอานอัลกุรอานทุกวัน เกิดความเคยชิน
จนทําใหอานคลอง และเปดโอกาสใหลูกมีสวนรวมในการทําฮาลาเกาะฮฺ มีการตักเตือนซึ่งกันและกัน สตรี
อาวุโสทานหนึ่งไดกลาววา ตนเองอานดุอาอฺโดยออกเสียงใหดังๆเพื่อใหคนในครอบครัวสนใจ ซึงการกระทํา
ของตนก็ทําใหคนในครอบครัวไดดูและเห็น(เปนแบบอยาง)
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาในอิสลามและการดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตร มี
การดูแลลูกๆโดยปรับทัศนคติใหลูกไดเรียนศาสนามากขึ้น สงเสริมใหลูกเรียนศาสนา ใหเรียนตาดีกา
สงเสริมลูกใหปฏิบัติศาสนกิจดานละหมาด รับประทานอาหารพรอมกันวันละครั้งซึงทําใหสามารถพูดคุย
เรื่องศาสนา ดุอาอฺ(ขอพรจากพระเจา)ใหกับลูกทุกเวลา
ตัวแทนสตรีสวนหนึ่งไดสะทอนวาตนเองไดนําความรูไปสอนลูก จนแยกแยะวิเคราะหสิ่งที่ถูกตอง
ออกจากสิ่งไมถูกตอง ไดมีการแนะนําใหลูกอานอัซกัร(บทขอพรที่ทานศาสนฑูตไดปฏิบัติ) สอนใหลูกขอดุ
อาอฺ(ขอพร)จากอัลลอฮฺโดยตรงซึงเปนการสรางระเบียบวินัยใหลูกอีกดวย
กลุมสตรีที่เปนตัวแทนสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานีสวนใหญไดสะทอนวาโครงการมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวไดในระดับดีมาก จากการสัมภาษณกลุมสตรีดังกลาวนี้ไดแสดง
ทัศนะเชิงบวกตอการพัฒนาครอบครัวดังนี้

๑๑๐

โครงการฯทําให...สตรีเปนผูมีบทบาทมากที่สุดในบานไดเรียนรูและปฏิบัติตามหลักการอิสลาม
แลวสามารถนํากลับไปดูแลสมาชิกในครอบครัวใหปฏิบัติตาม ทําใหเกิดความสันติสุขใน
ครอบครัว ทําใหมีความรูหลากหลายที่จะปฏิบัติ รูหนาที่ของตนเองตอครอบครัว ไดรูหนาที่การ
ปฏิบัติตอสามีและลูกๆทีก่ วางขึ้น (ความรู) ทุกๆอยางสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวใหดีขึ้น ทํา
ใหเรามีวิธีการจัดการชีวิตตนเองและครอบครัวอยางมีแนวทางในการปฏิบัติ ทําใหครอบครัวมี
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนําสิ่ง(ความรู) ที่ไดเรียนรูไปปรับใชในชีวิต มีการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัวอยางใกลชดิ เกิดความสงบสุขในครอบครัว มีความสุขุมรอบคอบ มีความตั้งใจและ
อดทนในการตัรบียะห(อบรมสั่งสอน)ลูกๆ พยายามเปนตัวอยางที่ดี จะยิ้ม จะพูดจาที่ดี มีความ
เขาใจและอดทนในการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่ง สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตอกันไดดี มีกําลังใจ
ในการทําดีตอครอบครัวและขยันมากขึ้น
นอกจากนี้ตัวแทนกลุมสตรีไดสะทอนถึงความสําคัญของโครงการดังนี้
ทําใหไดเรียนรูศาสนามากขึ้น ครอบครัวจะเห็นตัวอยางในการใฝรูแลวมีความกระตือรือรน ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอครอบครัว มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของ
ตนเองใหดีขึ้น ไดนาํ ไปปฏิบัติแลวเปลี่ยนแปลงคุณภาพในครอบครัว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตอครอบครัว เขาใจบทบาทหนาที่ของสามีภรรยา และรักกันมากขึ้น สําคัญกับครอบครัวมาก
ทําใหขยันอานกุรอานมากขึ้น
กลุมสตรีที่เปนตัวแทนชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบันสายบุรี ไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการมี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวที่สอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมสตรีจากสมาคม
สตรีไทยมุสลิมจังหวัดปตตานีดังนี้
มีการพัฒนาที่ดี ไดนาํ ความรูไ ปใชพัฒนาครอบครัว ดูแลครอบครัวใหปฏิบัติตามหลักศาสนา
เปนแบบอยางที่ดีของลูกๆ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในทางที่ดีขึ้น สามารถนําคํา
สอนไปใชในชีวิตประจําวันและสอนลูกๆใหเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกวาเดิม
กลุมสตรีที่เปนตัวแทนชมรมขาราขการมุสลีมะหนราธิวาส ไดสะทอนทัศนะเกี่ยวกับ
ความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวดังนี้
เปนโครงการที่ดีมากถึงมากที่สุด การเขารวมโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สามารถ
เปลี่ยนแปลงในทุกดานของชีวิต ปฏิบัติเปนแบบอยางในทุกๆดาน อยูอยางพอเพียง เปนแบบอยาง
แกครอบครัวและสังคม สามารถนําหลักอิสลามมาใชในครอบครัว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดาน
ครอบครัวในการนําอิสลามมาใชในชีวิตประจําวัน ครอบครัวเล็งเห็น(ตระหนัก)ถึงการใชชวี ิตตาม
รูปแบบอิสลามมากขึ้น มีการสรางบรรยากาศที่เปนอิสลามมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการ
จัดกลุมศึกษาอัลกุรอานในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง เชน ศึกษาความหมายของอัลกุรอานและ
นํามาปฏิบัติ ลูกมีความรักความพี่นองมากขึ้น มีการตักเตือนซึ่งกันและกัน มีการสงเสริมใหลูก
ทํางานเปนทีม(ญามาอะห) คนในครอบครัวตระหนักในเรื่องการทํางานเพื่ออิสลามมากขึ้น
๑๑๑

สตรีกลุมตัวอยางจากเครือขายมุสลีมะห ยมท. ไดแสดงความคิดเห็นวาโครงการมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานครอบครัว ดังนี้
สามารถนําความรูมาใชปฏิบัตกับครอบครัวได ปรับปรุงตนเองกอนแลวใหครอบครัวปฏิบัติในสิ่ง
ที่ถูกตองตามแบบอยางซุนนะห(วจนะและแบบอยางจากทานศาสนฑูตมูฮัมมัด-ซ.ล.) รักษา
หนาที่และตักเตือนใหตระหนักในหนาที่ มีการอบรม ดูแลครอบครัว มีความรักแนนแฟน เปน
ตัวอยางใหลูกๆ ทําใหครอบครัวสุขสันต และสามารถนําความรูไปสอนหรือเผยแพรกับลูกและ
บุคคลทั่วไป ตักเตือนใหปฏิบัติตามซุนนะห
โครงการมีผลตอครอบครัวระดับมากถึงมากที่สุด ตั้งใจทําใหมากที่สุดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวนั้น ก็เปลี่ยนแปลงดวย ทําใหครอบครัวที่ไมรูศาสนาไมรูหนาที่จะไดเปลี่ยนแปลงและ
รับผิดชอบตอหนาที่โดยตรง โครงการมีผลตอการพัฒนาตนเองใหมีความรู เรียนรู เพิ่มขึ้น สามารถ
มาใชกับครอบครัวไดเปนอยางดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวโดยใชหลักการอิสลามทําให
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงดวย ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มจากตัวเองไปสูลูกๆ ทําให
ตระหนักถึงบทบาทการเปนแม การเลี้ยงลูก สามารถนําความรูไปสอนลูกๆและใชสอนในครอบครัว
โดยเริ่มจากตัวเองไปสูลูกๆโดยการถายทอดและตักเตือนสมาชิกในครอบครัว โดยตองมีเวลาทั้ง
ครอบครัว เพื่อถายทอดและพูดคุยสิ่งที่ไดรับมา
๔.๔. แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต จากการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมสตรีมุสลิมที่เปนตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
โครงการมัจญลิสอิลมี ตัวแทนสตรีผูเขารวมโครงการและนักวิชาการที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบ
การณตางๆที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีการเสนอ
แนวทางที่มีคุณคามากมาย ซึงสามารถนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
๑.) ดานหลักสูตรและวิทยากร
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับโครงการบรรยายประจําเดือนใหมีความชัดเจนทั้งในดาน
เนื้อหาและวิทยากร สําหรับเนื้อหานั้นควรมีการออกแบบใหความครอบคลุมในทุกมิติของการดําเนินชีวิต
ตามหลักคําสอนอิสลามไดกําหนดไว โดยเริ่มตั้งแตดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนากิจ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ครอบครัว สังคม สุชภาวะและสาธารณสุข เศรษฐกิจและการเมือง เปนตน ดังขอเสนอแนะดังนี้
สตรีทานหนึ่งไดสะทอนใหเห็นวา
โครงการควรมีหลักสูตรโครงการชัดเจน หากเปนไปได
๑๑๒

นักวิชาการทานหนึ่งมีความรูประสบการณที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบรรยายประจําเดือนของ
องคกรในพื้นที่และการพัฒนาองคกรเครือขายจากสถาบันการศึกษาแหงหนึ่งไดใหขอเสนอแนะสะทอนให
เห็นถึงมาตรฐานหลักสูตรและวิทยากรประจําโครงการที่วา
โครงการหรือมัจญลิสอิลมีที่มีมาตรฐาน... ตองมีหลักสูตร ตารางสอนและอาจารยรับผิดชอบ
ใหชัดเจน ที่สําคัญที่สุด คือ ความสัมพันธที่ดีใกลชิดระหวางอาจารยกับผูเรียน บุคลิกภาพ
อาจารยใหเปนที่นาความเชื่อถือของลูกศิษย ผูเรียนที่มีตอผูสอนเปนหัวใจสําคัญของ
มัจญลิสอิลมี
สตรีผูเปนกรรมการบริหารองคกรสตรีและเปนนักกิจกรรมที่มีบทบาทในการจัดโครงการไดให
ขอเสนอแนะดังนี้
หลักสูตรโครงการบรรยายประจําเดือนขององคกรไดมีการวางแผนไวใหครอบคลุมเนื้อหาในทุก
ดานของศาสนาอิสลามในฐานะเปนระบอบการดําเนินชีวิต ไมวา จะเปนดานการศรัทธา ดานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานครอบครัว ดานสังคม ดานการศึกษา ดานการเมือง
เศรษฐกิจ สาธารณะสุข เปนตน
ที่ผานมาเนนจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับดานการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ ดานคุณธรรมจริยธรรม
และดานครอบครัว สังคม ปจจุบันมีการนําเสนอเนื้อหาดานเศรษฐกิจดวย จึงเสนอใหเนื้อหาใน
โครงการประจําเดือนมีการเนนมิติดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ การออม และการตั้ง
กองทุน เพื่อสตรีผูเขารวมโครงการจะไดนําไปสูก ารปฏิบัติและการขยายผลในการสรางรายได
เสริมอีกดาน หนึ่งตอยอดจากโครงการบรรยายประจําเดือน
เชนกันนักวิชาการในพื้นที่อีกทานหนึ่งไดเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของโครงการวา
หลักสูตรของโครงการควรออกแบบเนื้อหาใหครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินชีวิตของมุสลิมใน
ยุคปจจุบัน ทั้งที่เกี่ยวกับวิชาชีวิตและประเด็นความรูรวมสมัย
นักวิชาการสตรีในพื้นที่ซึงเปนวิทยากรประจําโครงการในบางโอกาสไดใหแนวทางการพัฒนา
โครงการสําหรับการพัฒนาคนในสังคมยุคปจุจุบันวา
โครงการควรบูรณาการทักษะชีวิตในยุค ๔.๐ โดยเนนการพัฒนาทักษะ ๕ ดานของคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถอยูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ได
อยางเทาทันมีทักษะการสื่อสาร ซึงเปนทานนบี(ศาสนฑูตมูฮมั มัด(ซ.ล.)เปนผูมีวาทะและปญญา
ในการสื่อสาร(สัจธรรมและสันติภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จสูงมาแลว)
ดังนั้นหลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะและจิตอาสาใหมากขึ้น อีกทั้งบูรณาการการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาและการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
สตรีอีกทานหนึ่งซึงเปนตัวแทนกรรมการบริหารองคกรแหงหนึ่ง ไดใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระในโครงการบรรยายประจําเดือน ดังนี้
สตรีอีกทานหนึ่งซึงเปนตัวแทนกรรมการบริหารองคกรแหงหนึ่ง ไดใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระในโครงการบรรยายประจําเดือน ดังนี้
๑๑๓

มิติการสรางสันติ และมิติการปฏิสัมพันธกับตางศาสนิกเปนเรื่องสําคัญมากดวยเชนกัน
เราไมเคยจัดโครงการรวมกับพี่นองศาสนิกอื่นเลยคะ
อยากใหมีการแสดงออกถึงการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการเขาใจที่ดีตอกัน
เราจะไดแสดงออกถึงความเปนมุสลิมที่ดีที่เราไดเรียนไดปฏิบัติกันมา
สอดคลองกันขอเสนอแนะขางตน การจัดโครงการบรรยายประจําเดือนในการเสริมสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูและศักยภาพของสตรีในยุคโลกปจจุบันและโดยเฉพาะในบริบทสังคมชายแดนจังหวัด
ภาคใตนั้น นักวิชาการทานหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญดานการทํางานเพื่อการพัฒนาสังคมในพื้นที่ ไดให
ขอเสนอแนะที่องคกรตางควรนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการจัดกิจกรรมดังนี้
สําหรับหลักสูตรของโครงการควรใหในแตละพื้นที่หรือองคกรออกแบบวิเคราะหความตองการ
ของกลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถจัดเนื้อหาสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย แตใน
ภาพรวมหลักสูตรควรมีนโยบายกวางๆในการขับเคลื่อนสังคมสันติ โครงการควรเนนความรู
ความเขาใจที่เกี่ยวกับหลักอุมมาตุลวาฮีดะห(ความเปน เอกภาพ)สําหรับมุสลิม และความรูเกี่ยวกับ
อิสลามศาสนาสันติภาพสําหรับคนตางศาสนิก อยางไรก็ตามหัวใจของหลักสูตร นั้นคือ อัลกุรอาน
การศึกษาอัลกุรอานจะสงผลทําให(ผูที่ทําการศึกษาเรียนรู) ผูกพันกับอิสลามโดยผานการตะดับบูร
(การใครครวญครุนคิดเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ)ซึงอัลกุรอานไดมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับมิติ
ดานตางๆแลว
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษาและเปนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใดไดใหขอเสนอแนะเรื่องหลักสูตรของโครงการดังนี้
หลักสูตรตองเนนอัลกุรอานและอัลหะดีษ อัลกุรอานอยางเดียวไมจบตองเอาหะดีษมาเสริมดวย
และตองมีหนังสืออานเสริมดวย เชน อุสเราะหตี ญันนะตี(ครอบครัวของฉัน สวรรคของฉัน) ระดับ
ผูนําคนตองมีความเขาใจตองเขาใจมโนทัศนอุมมะหทั้ง ๓ ระบบ คือ หลักอุมมาตุลวาฮีดะห (หลัก
เอกภาพสําหรับประชาชาติเดียวกัน หลักอุมมาตุลวาซอตอล(หลักประชาชาติสายกลาง) หลักอุคู
วะห (ความเปนพี่นอง) ซึงหลักอุคูวะหตองเปนพื้นฐานการเปนอยูของเรา หากเรามีความเปนพี่นอง
กันจะสงผลใหการทํางานนั้นเขมแข็ง
สอดคลองกับขอเสนอดังกลาวขางตน นักวิชาการดานอิสลามศึกษาอิกทานหนึ่งของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใดและวิทยากรประจําโครงการของ
องคกรสตรีแหงหนึ่งไดสะทอนภาพการออกแบบหลักสูตรไวดังนี้
หลักสูตรเพื่อสรางสตรี(ขององคกร)ควรมีแนวทางใหการพัฒนาสตรีเพื่อใหสามารถมาเปนมุรอบบี
ยะห(ผูพัฒนาคน)ในการพัฒนาคนรุนใหม...เราควรมีการกําหนดทิศทางในการพัฒนา หลักสูตรควร
กําหนดใหมีแนวทาง(Guildline)ควรใหมีความสอดคลองกับบริบทของแตองคกรสตรี บางองคกร
มีมูอัลลัฟ(ผูเขารับศาสนาอิสลามใหม) บางองคกรก็มีเยาวชนเขามารวมดวย บางองคกรมีนักศึกษา
เขามารวมดวย ดังนั้นวิทยากรตองเปนผูที่สามารถในการปรับเนื้อใหมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายของแตละองคกร...อยางไรก็ตามหลักสูตรควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน...อยางนอย
กลุมเปาหมายเขาโครงการมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ควรมีกลุมศึกษาเปนของตนเอง(เพื่อความ
๑๑๔

ตอเนื่องในการศึกษาหาความรู)...ใหมีการวางแผนวาในแตละปเรามุงดานใด ตองเนนทักษะชีวิต
และครอบครัว ควรเนนเนื้อหาทางดานสังคมและปญหารวมสมัยตางๆใหมากขึ้น
นอกจากประเด็นเนือ้ หาหลักสูตรแลว วิทยากรโครงการก็นับเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีกลุมองคกรสตรีตางๆดังที่กลาวมาขางตน ดังขอเสนอที่ไดมาจากการสัมภาษณ
บางสวนดังนี้ อาทิ
ตัวแทนสตรีของสมาชิกองคกรสตรีแหงหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นวา
วิทยากรควรเปนคนขององคกรเพราะจะรูหนาที่และรับผิดชอบได
นอกจากนี้ นักวิชาการที่มีประสบการณในการบริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ไดใหขอเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาวิทยากรประจําโครงการวา
ในประเด็นวิทยากรตองมีการพบฟะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําเสนอเพื่อใหเปนไปแนวทาง
เดียวกัน(ในการใหความรูประสบการณเพิ่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดโครงการสูงสุด)
สอดคลองกับความคิดเห็นดังกลาวขางตน นักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษาและการ
เผยแพรไดใหขอเสนอแนวทางการพัฒนาวิทยากรไวดังนี้
การพัฒนาโครงการบรรยายประจําเดือน ควรเนนการสรางวิทยากรมุสลีมะหรุนใหมในการมาทํา
หนาที่สําหรับเวที่มุสลีมะหเอง ที่ผานมาสวนใหญวิทยากรเปนสุภาพบุรษุ มีวิทยากรมุสลีมะห
(สตรีมุสลิม)นอยมาก ดังนั้นควรมีโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะหเพื่อเปนวิทยากรหรือดาอีย
หรือดาอียะห(ชื่อเรียกในภาษาอาหรับ-ผูเชิญชวนสูสัจธรรม หามปรามความชัว่ )ในการทําหนาที่
เปนวิทยากรในพื้นที ควรมีการรวบรวมรายชื่อมุสลีมะหที่มีความสามารถในดานการเปนวิทยากร
หรือดาอียะห จัดอบรมและพัฒนาศักยภาพ โดยอาจเริ่มจากการจัดกลุมวิทยากรหรือนักพูด
มุสลีมะหจํานวนสัก ๔-๕ คน มาจัดทํา Forum รวมกันกอน แลวคอยๆพัฒนาขยายตอไป
นักวิชาการที่มีประสบการณในดานการบริหารการศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรเพิ่มเติมดังนี้
ควรมีการกําหนดเปาหมายหลักสูตรของแตละองคกรใหใกลเคียงกัน ควรเพิ่มประเด็นของสุขภาพ
ดวยดวยในสมัยนี้ การบริโภคที่เนนเรื่องหะลาล ตัญญีบัน (อาหารที่ถูกตองตามหลักศาสนบัญญัติ
และเปนอาหารที่ดีมีประโยชน) อีกทั้งควรใหความรูดาน IT (เทคโนโลยีสารสนเทศ)ดวย เพื่อใชให
เปนประโยชนในการศึกษาหาความรูและเชิญชวนสูความดีดวย)
๒.)การจัดทําสื่อ
นักวิชาการทานหนึ่งไดใหแนะนําเกี่ยวกับสื่อหรือหนังสือที่ควรใชสําหรับโครงการไววา
ประเด็นความรูสื่อหรือหนังสือที่ควรใหความรูเพิ่มเติม อาทิเชน มูอัลลิมรอบบานีย (ครูตนแบบแหง
ประชาชาติ) คูมือหะละเกาะหอัลกุรอาน อุมมะหวาฮีดะห อุมมาตุลวาซอตุล เปนตน (หนังสือ
เหลานี้ สามารถใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการใชชีวิตในสังคมอยางสมานฉันท สันติสุขได)
๑๑๕

ควรมีการรวบรวมจัดทําบทสรุปเนื้อหาสั้นๆในแตละครั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเปนบทเรียนและเพื่อ
นําไปลง เผยแพรในเฟส (ที่เกี่ยวของ)หรือสามารถทําการบันทึกเสียงวิทยากรไลทสดเพื่อการ
เผยแพรความรูกระจาย(ออกไปสูสังคม)
ตัวแทนสตรีจากสมาคมสตรีปตตานีไดใหขอเสนอแนะวาทางโครงการควรมี(การจัดทํา)หนังสือสรุป
ความรูที่วิทยากรไดให(การบรรยาย)ไปแลว (เพื่อการทําความเขาใจศึกษาเพิ่มเติมและเผยแพรความรูตอไป)
นักวิชาการดานอิสลามศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งไดเสนอแนวทางในการพัฒนาความรู
ความเขาใจเพื่อการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของของสตรีผูเขารวมโครงการวา
ศัพทเฉพาะทางดานอิสลามศึกษาหากนําเสนอไมชัดเจนถูกตองก็จะสงผลตอความเขาใจในระดับ
ตอไปดังนั้นควรมีการจัดทําสือ่ ประมวลศัพทควรรูสําหรับสตรีผูเขารวมโครงการ
๓.) รูปแบบการจัดกิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการควรมีความตอเนื่องและมีกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ดัง
ขอเสนอแนะแนวทางของผูใหขอมูลที่เปนกลุมสตรีและนักวิชาการในพื้นที่ในการจัดรูปแบบกิจกรรม เชน
ตัวแทนสตรีที่เปนสมาชิกขององคกรไดใหขอเสนอ ดังนี้
ควรมีโครงการเชนนี้ใหมีตลอดไปอยางตอเนื่อง แตตองมีการพัฒนารูปแบบการจัดมัจญลสิ อิลมี
ใหมีความสนใจมาก จัดโครงการใหมีความหลากหลายขึ้น เจาะกลุมเปาหมายใหตรงประเด็น
สงเสริมการจัดการบริหารเวลาใหเหมาะสม
สตรีที่เปนกรรมการบริหารองคกรสตรีแหงหนึ่งและนักกิจกรรมในพื้นที่ไดใหขอแนะนําแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการดังนี้
โครงการควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบาง เชน..๒ เดือนที่ผานมาบรรยายเรื่องการดูแล
ผูปวยระยะสุดทาย หลังบรรยายควรมีการworkshopหรือ discussion หรือพาไปเยี่ยมผูปวยที่
โรงพยาบาล เราจะไดเห็นของจริงมาย้ํากับที่ฟงบรรยายมา เรื่องอื่นๆก็เชนกัน ควรมีกิจกรรม
ควบคูกันไปดวย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนยังมีนอยมาก
สอดคลองกับขอเสนอแนวทางขางตน ตัวแทนสตรีทานหนึ่งจากจังหวัดยะลาซึงเปนนักวิชาการ
ซึงเปนวิทยากรประจําโครงการไดใหขอเสนอแนะวา
หลังการบรรยายควรมีการจัดกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสในผูเขารวมโครงการไดมีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึงกันและกัน(ในประเด็นที่บรรยาย) เพื่อถอดบทเรียนและนําความรูไ ปสูการ
ปฏิบัติ
อีกทัศนะหนึ่งที่สอดคลองกับขอเสนอขางตน สตรีที่เปนนักวิชาการจากจังหวัดนราธิวาส ซึงเปนผู
มีบทบาทในการบริหารงานองคกรสตรีแหงหนึ่ง ไดเสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ
ดังนี้
๑๑๖

หลังการบรรยายเสร็จในชวงชัว่ โมงแรก ควรแบงกลุมผูเขารวมโครงการออกเปนกลุมๆกลุม
ประมาณ ๑๐ คน เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมไดแสดงความคิดเห็นหรือสะทอนคิดและถอด
บทเรียนเพื่อการนําความรูไ ปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป
สอดคลองกับขอเสนอแนะดังกลาวขางตน นักวิชาการซึงเปนนักบริหารการศึกษามุสลิมตนแบบ
อีกทานหนึ่งที่มีประสบการณดานการบริหารสถานศึกษาทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา
แบบเขมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหขอเสนอเกี่ยวกับการจัดรูปแบบโครงการวา
ควรมีกิจกรรมดวย โดยการแบงกลุมใหผูเขารวมโครงการไดมีการสะทอนคิดเพื่อการนําบทเรียน
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี้ ไดมีมุมมองของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญทางดานการเผยแพรและสารสนเทศไดให
ขอเสนอแนวทางในการเสริมสรางโครงการไวดังนี้
รูปแบบการจัดกิจกรรมในปจจุบันนั้นควรมีการนําทักษะการคิดมาบูรณาการในกระบวนการ ซึง
วิทยากรตองเปนผูที่มีเทคนิควิธีการนําเสนอที่นาสนใจ ดึงดูดใจ...รูปแบบการจัดกิจกรรมควร
เปดโอกาสใหมีการตั้งคําถาม แจกรางวัล(บางโอกาส) ควรมีชองของการทบทวนความรู เปด
โอกาสให(สมาชิกผูเขารวมโครงการ)ไดใชกระบวนการเรียนรู มีการแบงกลุมระดมความคิด
(หากกลุมที่มีผเู ขารวมจํานวนไมมากนัก) ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา ใชเครื่องมือดาน
IT(เทคโนโลยีสารสนเทศ)เปนตัวชวยเขาไปในระบบไดเลย เชนการประเมินโครงการ การแสกน
(มาชวยในสวนที่เกี่ยวของ)
นักวิชาการดานอิสลามศึกษาอิกทานหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใดและวิทยากรประจําโครงการขององคกรสตรีแหงหนึ่งไดใหแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการไวดังนี้
เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเวลากิจกรรมจึงเนนที่บรรยายเปนหลัก เสวนาหรืออภิปรายบาง
วิทยากรตองกระตุนใหผูเขารวมโครงการอยากจะถาม หากจะแบงกลุมก็ไดแตตองใชเวลา
สตรีที่เปนนักกิจกรรมอีกทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
รูปแบบวิธีการจัดโครงการควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบาง อาทิเชน สานเสวนา โครงการ
บรรยายประจําเดือนสัญจร ตามเครือขายตางๆในพื้นที่ความรับผิดชอบ
สอดคลองกับขอเสนอดังกลาวขางตน นักวิชาการทานหนึ่งมีความรูประสบการณที่เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมบรรยายประจําเดือนขององคกรในพื้นที่ไดใหขอเสนอที่เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมโครงการไววา
๑๑๗

นอกเหนือจากการสอน แลว ควรมีกิจกรรมอื่นๆดวย เชน การสงเคราะหเด็กกําพรา... มีทีมงาน
ที่ชุมชนมีสวนรวม เชน จราจรหนวยรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ(ขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนในโครงการตอสมาชิกผูมารวมโครงการใหรับทราบการเคลื่อนไหวของการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ การรณรงคการบริจาคสมทบทุนการชวยเหลือในกิจกรรมตางๆและเพื่อใหเทา
ทันสถานการณปจจุบัน)
๔.) รูปแบบการบริหารจัดการโครงการ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของสตรีกลุมตัวอยางตอรูปแบบการจัดกิจกรรมของโครงการ
พบวามีขอเสนอแนะดังนี้
การจัดระบบและการประชาสัมพันธ
จากการศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนกลุมสตรีของแตละองคกรดวยการสัมภาษณพบวาการ
นําเสนอแนวทางการทํางานของคณะกรรมการจัดโครงการขององคกรสตรีไวดังนี้
ใหมีความอิคลาศอยางสูงในการทํางานตางๆ ใหทุกๆคนตระหนักถึงตัวเองในการหา
ความรูขัดเกลา ทําตัวเองใหเปนแบบอยาง เรื่องที่ถูกก็รับฟง เรื่องที่ผิดก็ตักเตือนกัน
นักวิชาการทานหนึ่งมีความรูประสบการณที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมบรรยายประจําเดือนของ
องคกรในพื้นที่ไดใหขอเสนอที่เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวของกับแนวทางการบริหารจัดการโครงการไววา
...(นอกจากปจจัยขางตน หลักสูตรที่ชัดเจน อาจารยผูสอนหรือวิทยากรประจําโครงการแลว)
การจัดการที่ดี มีระบบตอเนื่อง ไมขาดชวง เปนปจจัยที่สอง ชุมชนมีสวนรวม เปนปจจัยทีส่ าม
และสถานที่เอื้ออํานวย มีอุปกรณ เครื่องเสียงดี และมีกิจกรรมบริการชุมชนดวย
นักวิชาการดานอิสลามศึกษาอิกทานหนึ่งของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหนึ่งในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใดและวิทยากรประจําโครงการขององคกรสตรีแหงหนึ่งไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศขององคกรไวดังนี้
องคกรควรจัดทําระบบสารสนเทศ(Data Base)ขององคกรสําคัญมากที่สุดเพื่อสะดวกในการ
กําหนดเนิ้อหาและวิทยากร ควรรูเปาหมายที่ขัดเจนและตองวิเคราะหผูเขารวมโครงการเพื่อการ
กําหนดเนื้อหาวิชาที่เหมาะสม...การประชาสัมพันธตองเชิงรุกมากกวาเปนดําเนินการอยู แตละ
องคกรตองมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกใหมเขามาเพิ่มขึ้น ตองใชเทคนิคในการเชิญชวน
กลุมเปาหมายเปนรายบุคคลซึงผูถูกเชิญชวนจะรูสึกยินดีมากเลย มีหนังสือเชิญ โทรศัพท สื่อ
สังคมออนไลน ไลน เฟส เปนตน

๑๑๘

สตรีที่เปนนักกิจกรรมอีกทานหนึ่งไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
โครงการบรรยายประจําเดือนควรพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธโครงการใหเปนที่แพรหลาย
กวางขวางมากขึ้น
เชนกัน สตรีอีกทานหนึ่งซึงเปนกรรมการบริหารองคกรไดกลาวถึงประเด็นการสื่อสารวา
เราตองการนักสื่อสารที่เชี่ยวชาญในการมาทํางานดานประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมของ
องคกร
นักวิชาการดานอิสลามศึกษาซึงเปนผูที่มีประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการสงเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูในชุมชนและสังคมมุสลิมในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดให
ขอเสนอแนะที่มีคุณคาตอการพัฒนาโครงการรวมกันในพื้นที่ดังกลาวไวดังนี้
อยากใหมีมาตรฐานในการจัดโครงการ ควรจัดเปนระบบ มีการพัฒนาคณะกรรมการหรือ
ทีมงานใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ มีผูประสานงาน มีสาํ นักงาน และ
บุคลากรผูดูแลสนับสนุนเฉพาะชวยอํานวยความสะดวกแกวิทยากร ควรมีศูนยประสานงานใน
การประสานงานติดตอวิทยากรสําหรับโครงการในพื้นที่สามจังหวัด โดยสรางเปนชมรมขึ้นมาใช
เปนกองเลขานุการกลางขึ้นที่ชวยจัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับวิทยากร
ประสานงานติดตอวิทยากร และประชาสัมพันธ (โครงการ)
๕) การขยายผลและการสรางความรวมมือเครือขาย
จากศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของกลุมสตรีไทยมุสลิมใน
กลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งนี้ ผลการจากการสัมภาษณผูใหขอมูลกลุมตัวอยางพบวา การตอยอดขยายผล
โครงการและการสรางความรวมมือเครือขาย ไดมีขอเสนอแนะตางๆดังนี้ที่สามารถประมวลออกเปนสอง
ประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ การจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน และการสรางความรวมมือเครือขาย
๕.๑.) การสงเสริมการศึกษาเรียนรูผานกลุมศึกษาอัลกุรอาน
โครงการฯ ชวยสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไดดีระดับมากและสามารถตอยอดพัฒนาการ
เรียนรูของสตรีในรูปแบบของกลุมศึกษาอัลกุรอาน(หรือเรียกชื่อวา หะละเกาะหอัลกุรอาน ซึงหมายถึงการ
มานั่งลอมวงกันเปนรูปวงกลมและทําการศึกษาอัลกุรอานและเนื้อหาตางๆที่เกี่ยวของกับหลักคําสอนจาก
อัลกุรอานและอัลหะดีษเปนหลัก อีกทั้งมีเนื้อหาความรูอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตนเปนมุสลิมที่ดี การ
ปฏิบัติตนตอครอบครัว ตอชุมชนและตอสังคมในวงกวาง ตัวแทนกลุมสตรีไดกลาวถึงผลการพัฒนาสืบเนื่อง
จากการเขารวมโครงการทําใหเกิดความใฝเรียนใฝรู สงผลใหสามารถทําหะละเกาะหอัลกุรอาน(กลุม
ศึกษาอัลกุรอาน) มีการอานอัลกุรอานมากขึ้น
ตัวแทนกลุมสตรีไวใหขอเสนอแนะวา
ควรเพิ่มหลักสูตร การทําฮาลาเกาะหอัลกุรอานบางตามโอกาส
ขอเสนอดังกลาวขางตนสอดคลองกับขอเสนอของสตรีผูเปนกรรมการบริหารองคกรทานหนึ่งที่
แสดงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้
๑๑๙

ในสวนของหลักสูตรมีการแสดงความคิดเห็นวาการพัฒนาตอยอดโครงการ ควรมีการสานตอให
สมาชิกสตรีที่เขารวมโครงการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งปขึ้นไปควรมีการจัดกลุม
ศึกษาเรียนรูในลักษณะกลุมเฉพาะในรูปแบบกลุมศึกษาอัลกุรอาน
๕.๒.) การสรางความรวมมือเครือขาย
ในประเด็นการศึกษาแนวทางการสรางความรวมมือและการขับเคลื่อนโครงการบรรยาย
ประจําเดือนหรือมัจญลิสอิลมีสูการพัฒนาใหกวางขวางออกไป ผูใหขอมูลจากตัวแทนกลุมสตรีและ
นักวิชาการในพื้นที่ไดใหความคิดเห็นดังนี้ อาทิเชน
ตัวแทนกลุมสตรีไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการทํางานองคกรเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนวาไวดังนี้
ควรมีการขยายเครือขายการทํางานมากขึ้น จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง อยากใหมีเครือขายทุกๆ
อําเภอ โดยมีตัวแทนของแตละอําเภอทํางานรวมกัน และอยากใหมีโครงการทุกๆมัสยิด อีกทั้ง
อยากใหมีการรวมกลุมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและขยายครอบคลุมมุสลิมทุกจังหวัด
ตัวแทนสตรีที่เปนนักกิจกรรมในพื้นที่ทานหนึ่งไดเสนอวาใหมีการจัดโครงการบรรยายประจําเดือน
สัญจรในเครือขายของแตละองคกร(อยางตอเนื่อง) ควรมีการขยายเครือขายการทํางานใหมากขึ้น ใหมี
เครือขายทุกๆอําเภอ โดยมีตัวแทนของแตละอําเภอทํางานรวมกัน และใหมีโครงการทุกๆมัสยิด ใหมีการ
รวมกลุมกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใตและขยายครอบคลุมมุสลิมทุกจังหวัด
สวนแนวทางในการขับเคลื่อนนั้นนักวิชาการประจําหนวยงานการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึงเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับการจัด
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในชุมชนมุสลิมในพื้นที่ไดใหแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไววา
นาจะรวมกันหลายหนวยงาน องคกรหลักๆ อาทิเชน องคกรปกครองทองถิ่น เชน อบจ อบต.
เทศบาล การปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน องคกรศาสนา เชน อีหมามและกรรมการ
มัสยิด
นักวิชาการดานการบริหารการศึกษาอีกทานหนึ่งไดใหขอเสนอวา
การสรางเครือขายตองใหมีขึ้นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร จัดเวทีพบปะวิทยากรเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในการนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้นักวิชาการอีกทานหนึ่งไดใหขอเสนอแนวทางในการทํางานแบบบูรณาการระหวางกลุม
สตรีกับฝายตางๆดังนี้
ควรมีการทํางานรวมมือกันในชุมชนระหวางองคกรสตรีกับมัสยิด โรงเรียน องคการบริหารสวน
ตําบลและสํานักงานคณะกรรมการอิสลาม

๑๒๐

บทที่ ๕
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทสุดทายของการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต” เปนสวนที่นําเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัย และใหขอเสนอ
สําหรับการนําผลจากการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนและการพัฒนางานวิจัยตอไป
๕.๑. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรี
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) เพื่อวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสราง
วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสันติสุข
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงพรรณา(Descriptive Research) ซึ่งเนนการวิจัยแบบผสานวิธี โดยใชทั้ง
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกันไป
ในการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนการศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรูหรือ “มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต เลือกพื้นที่ที่มีการดําเนินการจัดกิจกรรมการสรางวัฒนธรรมความรูและการเรียนรู ”
มัจญลิสอิลมี”ของกลุมสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี ยะลาและนราธิวาส และเลือกศึกษาจาก ๔ องคกร
ดังนี้ จังหวัดปตตานี ๒ องคกร คือ สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี และชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน อําเภอ
สายบุรี จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา ๑ องคกร คือ เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย
จังหวัดนราธิวาส ๑ องคกร คือ ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส โดยเลือกกลุมเปาหมายผูใหขอมูลการ
วิจัยออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมสตรีที่เปนคณะกรรมการบริหารงานโครงการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
มัจญลิสอิลมี ตัวแทนกลุมหรือองคกรๆละ ๓ คน รวมจํานวน ๑๒ คน กลุมสตรีไทยมุสลิมที่เขารวมโครงการ
หรือกิจ กรรมของ”มัจ ญลิส อิล มี ” รวมจํานวน ๑๖ คน และกลุมผูใหขอมูล (key informants)ที่เปน
นักวิชาการในพื้นที่อีกจํานวน ๑๐ คน เพื่อใหขอมูลที่เปนขอเสนอแนะในการสงเสริมกิจกรรม การเลือก
กลุมตัวอยางจะใชวิธีแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณใชกลุมตัวอยางที่เปนบุคคลทั่วไปที่เขารวมโครงการไม
นอยกวา ๒ ป จํานวน ๘๐ คน โดยการเลือกสุมแบบเจาะจง และใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบ
สอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ส ว นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ห ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ
(Key informants) จํานวน ๓๒ คน โดยใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมสตรี
มุส ลิม ที่ ดํา เนิน การโครงการและเข า รว มมัจ ญ ลิส อิ ล มี การวิ เคราะหข อมูล ที่ เปน เชิงปริมาณจะใชการ
คํานวณหาคาเฉลี่ยรอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะใชวิธีการตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสาทั้งดานขอมูล ดานผูวิจัยและดานวิธีการรวบรวมขอมูล และใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและการ
สรุปผลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ ตลอดจนการประมวลวิเคราะหขอมูลตางๆ โดยการแยะแยกและ
๑๒๑

วิเคราะห แลวสังเคราะหขอสรุปเพื่อตอบวัตถุประสงคที่วางไว ตรวจสอบความครอบคลุมของขอมูล แลว
นําเสนอในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis)
๕.๑.๑. การกอเกิดขององคกรสตรีไทยมุสลิมเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูหญิงซึ่งถือเปนพลังกลไกหนึ่งที่สําคัญในการสรางความสงบสันติ และขับเคลื่อนสันติภาพใน
พื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต(ปตตานี ยะลา นราธิวาส) สตรีมุสลิมในพื้นที่แหงนี้มี การรวมกลุมเพื่อ
เปดพื้น ที่ในการทํากิจ กรรมหลากหลายรูป แบบ มีบ างกลุมพยายามสรางความเขมแข็งในลักษณะการ
รวมกลุมทํางานเครือขายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูความสันติสุขโดยจัดให มีพื้นที่เพื่อการ
เสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู“มัจญลิสอิลมี Majlis Ilmi”ขึ้นมาในพื้นที่ชุมชนตางๆซึ่งคาดวาจะเปนกลไก
หนึ่งที่สามารถสรางความเขมแข็ง ความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนในพื้นที่ไดอีกชองทางหนึ่ง องคกรของกลุม
สตรีไทยมุสลิมทีใ่ ชเปนกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมที่มกี ารจัดตั้งกลุมหรือการรวมกลุมเพื่อการศึกษา
หาความรูดานการศึกษาอิสลามในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย สตรีไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตในแตละจังหวัดจะมีชมรมหรือกลุมสตรีมุสลิมที่รวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการการเรียนรู
“มัจญลิสอิลมี “ที่มีเปาหมายเพื่อการสงเสริมทางดานการเรียนรูและการสรางสรรคเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัว องคกรตางๆเหลานี้ไดมีการจัดกิจกรรมดังกลาวมาอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพสตรี
และครอบครัวในพื้นที่เปาหมายสูการเสริมสรางสังคมสันติสุข องคกรดังกลาวประกอบ ๑.สมาคมสตรีไทย
มุสลิมปตตานี ๒. ชมรมมุสลีมะห มัสยิดตะลุบัน สายบุรี ๓.เครือขายมุสลีมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศ
ไทย ๔.ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส ซึงแตละองคกรมีประวัติการกอตั้ง สามารถสรุปไดดังนี้
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี
สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี (Pattani Muslimah Association-PMA) เริ่มจากการรวมตัวของ
สตรีมุสลิมที่ซึงเปนบุคลากรในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยเขตปตตานี จํานวน
ประมาณ ๑๐ คน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

เพื่อการเรีย นรูเกี่ยวกับ หลักการอิส ลามใหส ามารถนํา มาใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง โดยใชชื่อ “กลุมบุคลากรมุสลิมะห” (คําวา “มุสลีมะห” เปนคําภาษาอาหรับ
ซึงมีความหมายวา สตรีมุสลิม) ตอมามีผูสนใจมาเขารวมฟงการบรรยายศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงป พ.ศ.
๒๕๔๖ ไดมีจัดตั้งกลุมโดยใชชื่อ“ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานี ”และไดรับการสนั บสนุนจากวิทยาลัย
อิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีในเรื่องของงบประมาณและสถานที่จัดกิจกรรม
โครงการ ตอมาในป พ.ศ.๒๕๔๗ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมบรรยายประจําเดือนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดหรืออบจ.ปตตานีจนกระทั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ชมรมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นและ
ขยายเครือขา ยไปยังอําเภอตางๆ ในจังหวัดปตตานี โดยทํา งานอยา งมีเปา หมายรว มกัน ในการพัฒ นา
๑๒๒

มุส ลีมะห ใหมีความรูศาสนา ความรูอื่น ๆและดูแลสมาชิกในครอบครัว ทุกวัย ให มีคุณภาพตามหลักการ
อิสลาม ดวยการขยายเครือขายเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดปตตานี ชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปตตานีไดพัฒนาเปน
สมาคมและจดทะเบี ย นในนาม “สมาคมสตรี ไ ทยมุ ส ลิ ม ป ต ตานี ” ในป พ.ศ.๒๕๕๗ และมี เ ครื อ ข า ย
ครอบคลุมเกือบทุกอําเภอ
ชมรมมุสลิมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี
การจัดตั้งชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานีเริ่มแรกเกิดขึ้นจากการรวมกลุม
ของขาราชการที่อาศัยอยูในตลาดสายบุรีและผูที่สนใจอื่นๆ ประมาณ ๒๐ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ มารวมตัวกัน
เพื่อรับฟงการบรรยายธรรมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม สัปดาหละ ๑ ครั้ง โดยการใหคําปรึกษาจากอีหมามประจํา
มัสยิดตะลุบัน ตอมามีผูสนใจเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆจึ่งไดจัดตั้งเปนชมรม และไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีภายใตการบริหารงานของนายกเศรษฐ อัลยุฟรีในการดําเนินงานเปน
ประจําทุกปจนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ.๒๕๕๗) การจัดตั้งชมรมมีวัตถุประสงคดังนี้ ๑. เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะห
มีความรูความเขาใจในหลักอัลอิสลาม ๒.เพื่อใหกลุมแมบานมุสลีมะหไดปฏิบัติตนตามหลักการอัลอิสลาม ๓.
เพื่อนําความรูที่ไดประกอบอีบาดัต(ศาสนกิจ)ที่ถูกตอง ๔.เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ ๕.เพื่อใหชุมชน
มุสลีมะหเกิดความสันติสุขอยางยั่งยืน
เครือขายมุสลิมะหสมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย สาขายะลา
เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย ยะลา เปนสวนหนึ่งของสมาคมยุวมุสลิมแหง
ประเทศไทยหรือเรียกชื่อยอวา “ยมท.” ซึงไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยการกอตัวขึ้นเริ่มแรกจากการ
รวมตัวของคนหนุมสาวในการทํางานเพื่อสังคมทองถิ่น ยมท.ไดใหความสําคัญกับบทบาทการทํางานของ
สตรี มุส ลิมในการรวมตัว เพื่อดํา เนิน งานเพื่อสังคมโดยใชชื่อ “เครือขา ยมุสลิมะหส มาคมยุ ว มุส ลิมแหง
ประเทศไทย” เปนเครือขายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุม มุสลีมะหที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพมา
รวมตัวกันเพื่อพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ดวยความศรัทธาจึงกอใหเกิดแนวคิดในการรวมกลุม
อยางเปนทางการในการทํางานเพื่ออิสลามและสังคมมุสลิม เครือขายมุสลิมะห ยมท. มีโครงการที่เกี่ยวของ
กับการเสริมสรางวัฒนธรรมความรูแกสมาชิก มีโครงการหลักๆคือ การจัดประชุมมุสลิมะหประจําป อบรม
วิชาการศาสนาแกมุสลิมะหโดยมีโครงการพบปะมุสลิมะหประจําเดือนทุกวันเสารสุดทายของเดือน และการ
จัดกลุมศึกษาเปนกลุมยอย เรีย กวา “อุส เราะห” (“อุส เราะห”เปนคํา ภาษาอาหรับ ซึงมีความหมายว
ครอบครัว ซึงหมายถึงการมารวมตัวกันเปนกลุมเล็กๆเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน) ทุกวันศุกรที่บานของ
สมาชิก โดยเนนการศึกษาอัลกุรอานและฮาดิษพรอมความหมาย การศึกษาความรูทั่วไป การตักเตือนซึ่งกัน
และกัน
๑๒๓

ชมรมขาราชการมุสลิมะหจังหวัดนราธิวาส
ชมรมขาราชการมุสลีมะหจังหวัดนราธิวาสไดกอขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีแกนนําขาราชการครู
สตรีมุสลิมจากโรงเรียนเมืองนราธิวาสและคณะจํานวน ๑๓ คน ไดริเริ่มจัดใหมีกลุมศึกษาอิสลามขึ้นในกลุม
และไดเล็งเห็นความสําคัญในการใหความรูความเขาใจดานศาสนาแกขาราชการมุสลิมะห (สตรีมุสลิม)
ทั่วไปเนื่องจากขาราชการมุสลิมะหสวนใหญยังขาดองคความรูและความเขาใจในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ตามหลักการอิสลามอยางแทจริง และมีการกอตั้งกลุมขึ้นในครั้งแรกโดยใชชื่อวา “กลุมขาราชการมุสลิมะห
นราธิวาส” มีวัตถุประสงคเพื่อประสานความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูอิสลามเพื่อเปนทางนําในการดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานตามหลักการอิสลามอยางแทจริง มีกิจกรรมพบปะและบรรยายความรูดานศาสนาอยาง
ตอเนื่อง ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน “ชมรมขาราชการมุสลิมะหนราธิวาส” และปรับ
คณะกรรมการดําเนินใหม กิจกรรมหลักของชมรม คือ การบรรยายใหความรูในการพบปะมุสลิมะฮ
โดยสรุปการกอเกิดองคกรสตรีที่นําเสนอมาขางตนนั้นเกิดจากความสนใจรวมกันของสตรีมุสลิมโดย
สว นใหญ มีแ กนนํา หลัก ๆที่เป น อดีต นักกิจ กรรมสมัย เรีย นระดั บ มหาวิทยาลัย และบางองค กรเป น กลุ ม
ขาราชการสตรีมุสลิมเปนผูริเริ่มผลักดันใหเกิดองคกรขึ้น โดยมีเปาหมายหลักเพื่อการศึกษาเรียนรูอิสลามมา
ปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน ซึงสอดรับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามา
ใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน
๕.๑.๒. รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต
รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนรูปแบบการศึกษาหาความรูดานการศึกษาอิสลามในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูสามารถสรุปนําเสนอในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของดังนี้ คือ
ลักษณะและเปาหมายของโครงการ เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วิธีการจัดกิจกรรมโครงการ
๑) ลักษณะและเปาหมายของโครงการ
การจัดกิจกรรมหลักขององคกรสตรีเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเปนโครงการประจําเดือนโดยมี
เปาหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี เปนแบบอยางในสังคม และเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามใหแกกลุมสตรีที่มาจากหลากหลายอาชีพ
ตลอดจนการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี
การพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีความสงบสุขอยางยั่งยืน
๑๒๔

การจัดโครงการไดมีกําหนดแผนงานโครงการอยางชัดเจนโดยจัดขึ้นเปนประจําทุกเดือนๆละ
หนึ่งครั้งอยางตอเนื่องยกเวนในเดือนรอมฏอน องคกรตางๆจัดโครงการในเชาของวันเสารหรือเชาวันอาทิตย
เปนประจําโดยใชเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง ซึงเปนวันหยุดราชการทําใหมีความคลองตัวในเรื่องของเวลา
สําหรับคณะกรรมการและสมาชิกผูเขารวมโครงการฯ สถานที่ใชจัดโครงการมีรูปแบบที่หลากหลาย บาง
องคกรใช อาคารหรือหองประชุมของมัสยิด บางองคกรใชหอประชุมของมหาวิทยาลัย บางองคกรใช
สํานักงานขององคกรและสํานักงานของหนวยงานของรัฐ
ผูเขารวมโครงการทั้งหมดเปนสตรี โดยมีกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการสมาคมหรือชมรม
สมาชิกชมรม และบุคคลทั่วไป ซึงมาจากอาชีพหลากหลาย สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากหลากหลายสาขาวิชาและประกอบอาชีพแมบาน อาจารย ครู บุคลากรทางการศึกษา พยาบาล
บุคลากรทางดานการแพทย บางมีอาชีพคาขายและทําธุรกิจการจัดโครงการขององคกรตางๆในแตละครั้ง
มีสมาชิกเขารวมประมาณครั้งละ ๑๐๐ คน
การจัดกิจกรรมไดรับการสนับสนุนดวยดีจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ในการอนุญาตใหใชหอง
ประชุม การสนับสนุนวิทยากรโครงการ สวนงบประมาณในการดําเนินการโครงการขององคกรสวนใหญ
ไดมาจากการสมทบการลงทะเบียนของสมาชิกผูเขารวมโครงการและการสมทบบริจาคจากกรรมการองคกร
และมีบางองคกรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.) ไดแก สมาคมสตรี
ไทยมุสลิมปตตานี และชมรมมุสลีมะหมัสยิดตะลุบัน สายบุรี ปตตานี ซึงไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
การดําเนินการโครงการใชระบบการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ โดยการจัดตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบเปนฝายๆ ประชุมคณะทํางาน กําหนดหัวขอเรื่อง วิทยากร วัน เวลา สถานที่
อาหารและเครื่องดื่ม ในดานการประชาสัมพันธโครงการฯไดมีการสื่อสารผานผานเฟสบุคของกลุมและการ
ใชแผนเอกสารใบปลิว
๒.๒) เนื้อหาหลักสูตรของโครงการ
การดําเนินการโครงการ มีการกําหนดเนื้อหาหลักสูตรที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงบริบทเหตุการณ
และวันสําคัญทางศาสนาเปนหลักและไปเปนตามขอเสนอแนะของผูเขารวมโครงการ จากการศึกษา
หลักสูตรการจัดโครงการบรรยายประจําเดือนขององคกรสตรีในป พ.ศ.๒๕๕๖ และพ.ศ.๒๕๕๗ พบวา
เนื้อหาหลักสูตรที่จัดในโครงการสามารถวิเคราะหและประมวลสรุปโดยแบงประเภทเนื้อหาสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตไดเปน ๔ ดานดังนี้ คือ
๒.๒.๑) ดานการศรัทธา เนื้อหาที่นําเสนอที่เนนดานการศรัทธานับเปนดานที่องคกรตางๆให
ความสําคัญยิ่งเปนอันดับแรก จากการสังเกตหัวขอเรื่องที่นําเสนอในทุกองคประกอบดวย การศรัทธา
ตออัลลอฮ การศรัทธาตอมลาอีกะห การศรัทธาตอคัมภีร การศรัทธาตอศาสนฑูต การศรัทธาตอวันอาคีรัต
(ปรโลก) การเสริมสรางหลักศรัทธาที่เที่ยงตรงและจิตวิญาณตามวิถีอิสลาม
๒.๒.๒) ดานการปฏิบัติศาสนกิจ เนื้อหาดานฏิบัติศาสนกิจเปนเนื้อหาที่องคกรใหความสําคัญ
อยางยิ่งเชนกัน โดยเนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวย การปฏิบัติตนตามซุนนะห (วจนะและแบบอยางจาก
๑๒๕

ประพฤติปฏิบัติตนของทานศาสนฑูต (ซล.) การปฏิบัติศาสนกิจสําหรับมุสลิมะห การปฏิบัติตนและ
ศาสนกิจในเดือนสําคัญๆโดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนับซึงเปนหัวขอหลักที่สําคัญยิ่งที่ทุกองคกรให
ความสําคัญ และในเดือนสําคัญอื่นๆ เดือนซุลฮิจญะฮ เดือนมุฮัรรอม การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา
เชน วันอารอฟะฮ การสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายและจิตวิญญาณดวยวิถีอิสลาม
๒.๒.๓) ดานคุณธรรมจริยธรรม เนื้อหาหัวขอเรื่องประกอบดวย การวางตัวของสตรี การ
ใชคําพูดในฐานะที่เปนผูศัรทธา การสํารวมตน และการสรางความเปนพี่นองในอิสลาม
๒.๒.๔) ดานครอบครัว เนื้อหาหัวขอเรื่องประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
บทบาทของภรรยาในอิสลาม บทบาทของมารดาในอิสลาม การดูแลอบรมบุตร
๒.๒.๕) ดานสังคม เนื้อหาหัวขอเรื่องประกอบดวย การเสียสละเพื่อชวยเหลือสังคม การ
สรางความสัมพันธฉันทพี่นอง การสรางทํางานเปนทีม(ญามาอะฮ) สถานการณโลกมุสลิมปจจุบัน บทบาท
ของสตรีมุสลิมในดะวะห(การเผยแผอิสลาม) การทํางานเพื่อการพัฒนาสังคมและการสรางอุมมะ
(ประชาชาติ)
๒.๓) วิทยากรในโครงการ
วิทยากรในโครงการของแตละองคกรไดรับการสนับสนุนและความรวมมือดวยดีทั้งจาก
หนวยงานที่เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ และจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ วิทยากร
สวนใหญเปนนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาโท ซึงประกอบดวย
อาจารยมุสลิมจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ โดยสวนใหญเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
วิทยากรบางทานเปนครูอิสลามศึกษา นักกิจกรรม นักวิชาการอิสระที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ และในบางโอกาส
ในบางองคกรไดมีการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้บางองคกรไดมีการเชิญ
วิทยากรจากประเทศมาเลเซียเปนวิทยากรอีกดวย
๒.๔) วิธีการจัดกิจกรรมโครงการ
รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเนนรูปแบบวิธีการบรรยายเปนหลัก มีการอภิปรายหรือ
เสวนาในบางโอกาส อีกทั้งมีการเปดโอกาสใหมีกิจกรรมการถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
ผูเขารวมโครงการ
๓.) ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มีความ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตอยูในระดับมาก
ทุกดาน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( Mean=๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๔๗) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ทั้ง ๕ ดาน ทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน ไดแก ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธามี
๑๒๖

คาเฉลี่ยสูดสุง (Mean=๔.๔๑, S.D. = ๐.๖๒๔) รองลงมาเปนความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
การปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต) (Mean= ๔.๓๖, S.D. = ๐.๖๓๔) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
ครอบครัว (Mean=๔.๒๔, S.D. = ๐.๖๒๔) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม
(อัคลาก) (Mean=๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๔๓) ตามลําดับ และความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใช
ชีวิตในสังคมมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (Mean=๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๑๒) มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ความสําคัญของวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบโครงการบรรยาย
ประจําเดือนหรือเรียกวา “มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่จัดขึ้นนั้น มี
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรี ไทงมากที่สุด โครงการมีความสําคัญมาก ทําใหได
เรียนรูศาสนามากขึ้น มีความรูและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของชีวิตดีขึ้น สามารถนําความรูไป
ปฏิบัติและพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี โครงการฯไดเสริมสรางความรูดานศาสนา การตัรบียะห(การศึกษา
อบรม ขัดเกลา)ใหอยูในแนวทางที่ถูกตองตามแบบฉบับของทานนบีมากที่สุด ไดนําความรูสูการปฏิบัติและ
พัฒนาตนเอง มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
ครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
๓.๑) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีความสําคัญมากที่สุด
คื อ ด า นการศรั ท ธาต อ อั ล กุ ร อานสู ง สุ ด ด า นการศรั ท ธาต อ ศาสนทู ต (ค า เฉลี่ ย ๔.๕๑) และด า นที่ มี
ความสําคัญในระดับมาก คือ การศรัทธาตออัลลอฮ (คาเฉลี่ย ๔.๔๙) การศรัทธาตอวันโลกหนา (คาเฉลี่ย
๔.๔๙) การศรัทธาตอมลาอีกะห (คาเฉลี่ย ๔.๔๖ การทําสรางเขาใจเกี่ยวกับการซิริก(การตั้งภาคี)ตออัลลอฮ
(คาเฉลี่ย ๔.๔๐) หลักการศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ ยงตรง (คาเฉลี่ย ๔.๓๗) นําความรูไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองดานการศรัทธาไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย ๔.๒๑) ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการศรัทธา(ในอิสลาม) (คาเฉลี่ย ๔.๑๘ )
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็ นวา ”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา โดยสรุป สงผลทําใหตนเองมีการพัฒนาดานการ
ศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ทําใหมีการศรัทธาที่เพิ่มขึ้น ยึดมั่นตออัลลอฮที่ถูกตองและเขมแข็งมากขึ้น ไดรับความรู
ดานการศรัทธาในระดับดีและทําใหมั่งคงในดานการศรัทธามากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่
จะทําใหใกลชิดอัลลอฮมากขึ้น ปฏิบัติตามในคําสั่งใชของพระองคอัลลอฮ อีกทั้งเปนจุดสงเสริมกระตุนให
ปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณคาในฐานะที่เปนบาวของพระองคอัลลอฮ มีการปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะห
(วจนะและแบบอยางของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด-ซ.ล.)
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๓.๒) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
๔.๓๖) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก การปฏิบัติตนตามซุนนะหของ
ทานศาสนฑูต (ซ.ล.) สูงสุด (คาเฉลี่ย ๔.๔๗) รองลง คือ สรางแรงจูงใจใหรักและอานอัลกุรอานอยา ง
ตอเนื่อง (คาเฉลี่ย ๔.๔๕) สรางแรงจูงใจใหมีความกระตื้อรื้นรนในการศึกษาอิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๔๒) และ
สรางแรงจูงใจในการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน (คาเฉลี่ย ๔.๔๐) ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจสําหรับมุสลีมะห (คาเฉลี่ย ๔.๔๐) ทําใหมีความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการเขารวมกลุม
ศึกษาอัลกุรอาน (คาเฉลี่ย ๔.๓๘) ไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนสําคัญๆในอิสลาม
(คาเฉลี่ย ๔.๓๖) มีความตื่นตัวในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู (รักการแสวงหาความรู รักการอาน
การเรียนการสอน) (คาเฉลี่ย ๔.๓๒) ไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ
(อิบาดัต) (คาเฉลี่ย ๔.๓๑) สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการปฏิบัติ
ศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย ๔.๒๙) และความสําคัญในระดับนอยที่สุด คือ ไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา (คาเฉลี่ย ๔.๒๘) ไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกัน
ใหกับรางกายและจิตวิญญาณดวยวิถีอิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๒๘) ตามลําดับ
จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางสตรีสวนใหญใหความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในดานการปฏิบัติศาสนกิจอยูในระดับมาก สตรีสวนใหญ
แสดงความคิดเห็นวา”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญทําใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิบาดะห(การปฏิบัติ
ศาสนกิจ)ที่ถูกตองตามซุนนะห(วจนะและการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง)ของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด
(ซ.ล.) สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามและพัฒนาไดดีขึ้น มีความตระหนัก ตื่นตัวและ
มีความพยายามในการพัฒนาการปฏิบัตศาสนกิจใหเปนการงานที่ประเสริฐ(อามาลซอและห)มากขึ้น ไดนํา
ความรูมาพัฒนาตนเองดานการปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
ละหมาด การละหมาดสุนัต(ละหมาดภาคสงเสริม ) การอานกุรอาน การถือศีลอด ขอพร(ดุอาอฺ)มากขึ้น
และมีการเปลี่ยนแปลงดานการแตงกาย(ฮีญาบ)ในทางที่ดี(ถูกตองตามหลักการศาสนา)มากขึ้น เปนตัวอยาง
ในการปฏิบัติศาสนกิจและสามารถเชิญชวนผูอื่นใหปฏิบัติศาสนกิจไดอีกดวย อีกทั้งทําใหมีแรงจูงใจกระตุน
ใหมีการเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ชวยในการปฏิบัติศาสนกิจ(ทําอีบา
ดะห)มากขึ้น ทําใหมีการสํารวมและปฏิบัติไดถูกตองอยูในหลักอิสลามมากขึ้น สามารถประพฤติปฏิบัติตน
ตามแบบอยางของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.) หางไกลจากชิริก(การตั้งภาคีตออัลลอฮ (ซบ.-มหาบริสุทธิ์จง
มีแ ด พ ระองค ) พระผู เ ป น เจา และได นํ า การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นของภรรยาท า นศาสนทู ต (ซล.)มาเป น
แบบอยาง
ที่สาํ คัญ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญในการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไดในระดับที่ดี
มาก ทําใหเกิดความใฝเรียนใฝรู มีการอานอัลกุรอานมากขึ้น สามารถสรางวิธีการเรียนรูโดยการจัดทําฮาลา
เกาะห (กลุมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับอัลกุรอานและอิสลามโดยนั่งลอมวงกันในรูปแบบวงกลม) สามารถตอ
ยอดพัฒนาการเรียนรูของสตรีในรูปแบบของกลุมศึกษาอัลกุรอานได นําความรูที่ไดมาเผยแผตอบุคคลใน
๑๒๘

ครอบครัว ไดฟงการบรรยายศาสนามากขึ้น เรียนทุกอยาง หะดีษ (วจนะของทานศาสนทูต-ซล.)ตัฟซีรอัล
กุรอาน(อรรถาธิบายอัลกุรอาน) ขาวสารปจจุบัน นอกจากนี้เปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหลูกไดมีการใฝ
เรียนใฝรูอัลกุรอานอยางตอเนื่อง จัดใหมีการเรียนรูรวมกันผานกลุมฮาลาเกาะหอัลกุรอาน
๓.๓) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย ๔.๑๘) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมอยูใน
ระดับมากเชนกัน ประเด็นที่มีความสําคัญเทากันและอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ทําใหไดรับความรูเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก) และทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองดานคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาท
ตอครอบครัว (คาเฉลี่ย ๔.๒๒) รองลงทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความเปนพี่นองใน
อิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๒๑) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมารยาทและคุณลักษณะของผูศรัทธา
(คาเฉลี่ย ๔.๑๘) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอพี่นองมุสลิม (คาเฉลี่ย ๔.๑๖) ทําใหไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนมนุษย (คาเฉลี่ย ๔.๑๔) และประเด็นที่มีความสําคัญตําสุด คือ
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนบาน (คาเฉลี่ย ๔.๐๘)
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวากลุมตัวอยางไดสะทอนใหเห็นวา”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ทําใหมีความรู
มากขึ้น มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก)ตามที่อิสลามวางไว สงผลตอการเปลี่ยนแปลตนเองในดาน
คุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีขึ้น ไดรับการขัดเกลาดานคุณธรรมจริยธรรมบอยขึน้ เกิดการพัฒนา(คุณธรรม
จริยธรรม)ในระดับที่สูงขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการปฏิบัติในสิ่งที่ผิดหลักศาสนาและทําใหถูกตอง
ทําอะไรดูเจตนาเปนหลัก ปฏิบัติตนใหมีจริยธรรมตามหลักการคําสอนอิสลามดีขึ้นและเปนแบบอยางที่ดี มี
การระมัดระวังในการแสดงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม มีแรงจูงใจในการทําความดี เชิญ
ชวนผูอื่นสูการทําความดี รูจักใชวาจา มีมารยาทตอครอบครัวและเพื่อน เปนแบบอยางใหครอบครัวและ
ปฏิบัติตอครอบครัวถูกตอง มีมารยาทที่ดีและสวยงามมากขึ้น เกิดการขัดเกลา ทําใหไดสรางคุณธรรม
จริยธรรมความเปนพี่นอง การเยี่ยมเยี่ยนเพื่อน พยายามศึกษาและนําอัคลาก(คุณธรรมจริยธรรม)ที่ดีมา
ปฏิบัติและเผยแผใหผูคนรอบขาง อีกทั้งสามารถปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๔) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบวากลุมตัวอยางไดมคี วามคิดเห็นตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย ๔.๒๔) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุก
ขอมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวอยูในระดับมากเชนกัน ไดแก โครงการมีความสําคัญ
๑๒๙

ตอการพัฒ นาคุณภาพชีวิตดา นครอบครัว เปน อยา งดี มีความสํา คัญอยูในระดับสูงสุด (คา เฉลี่ย ๔.๓๘)
รองลงมา ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทภรรยาในอิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๒๖) ทําใหไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาในอิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๒๕) ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการ
ไปใชเผยแผในครอบครัวไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย ๔.๒๔) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแล
อบรมเลี้ยงดูบุตร (คาเฉลี่ย ๔.๒๓) สวนดานที่มีความสําคัญโดยมีระดับคาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ทําใหไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตอครอบครัว (คาเฉลี่ย ๔.๑๙) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว (คาเฉลี่ย ๔.๑๙) ตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา สตรีกลุมตัวอยางสวนใหญไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ”
มัจญลิสอิลมี”มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดย”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวเปนอยางดี เปนโครงการที่ดีมากสามารถนําคําสอนไป
ใชในชีวิตประจําวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในทางที่ดีขึ้น ทําใหมีความรูหลากหลายที่ จ ะ
ปฏิบัติสามารถนําหลักอิสลามมาใชในครอบครัว ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานครอบครัวในการนําอิสลามมา
ใชในชีวิตประจําวัน ครอบครัว เล็งเห็น (ตระหนัก)ถึงการใชชีวิตตามรูป แบบอิสลามมากขึ้น มีการสรา ง
บรรยากาศที่เปนอิสลามมากขึ้น ทําใหมีวิธีการจัดการชีวิตตนเองและครอบครัวอยางมีแนวทางในการปฏิบัติ
มีความเขาใจและอดทนในการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน มีความสุขุมรอบคอบ รูหนาที่ของตนเองตอ
ครอบครัว ไดรูหนาที่การปฏิบัติตอสามี ทําใหตระหนักถึงบทบาทการเปนแม การเลี้ย งลูก สามารถนํา
ความรูไปสอนลูกๆและใชสอนในครอบครัว
กลุมสตรีผูใหขอมูลไดสะทอนวาโครงการมีความสําคัญทําใหเขาใจบทบาทหนาที่ของสามีภรรยา
และรักกันมากขึ้น มีความตั้งใจและอดทนในการตัรบียะห(อบรมสั่งสอน)ลูกๆ ทําใหครอบครัวและลูกๆมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม เปนแบบอยางที่ดีในดานตางๆ มีกําลังใจในการทําดีตอครอบครัวและ
ขยันมากขึ้น ทําใหครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนําสิ่ง(ความรู)ที่ไดเรียนรูไปปรับใชในชีวิต มีการ
ดูแลสมาชิกในครอบครัวอยางใกลชิด สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติต อกันไดดี มีความรักแนนแฟน ทําให
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความกระตือรื อรนในเรื่องศาสนาจากการไดเห็น
ตัวอยางในการใฝเรียนรูแลวมีความกระตือรือรน ครอบครัวขยัน ศึกษาเรียนรูและอานอัลกุรอานมากขึ้นทํา
ใหเกิดความสงบความสันติสุขในครอบครัว
อีกทั้งไดสะทอนวาโครงการสามารถทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาใน
อิสลามและการดูแลอบรมเลี้ยงดูบุตร ไดนําความรูไปสอนลูก จนแยกแยะวิเคราะหสิ่งที่ถูกตองออกจากสิ่ง
ไมถูกตอง มีการดูแลลูกๆโดยปรับทัศนคติใหลูกไดเรียนศาสนามากขึ้น สงเสริมใหลูกเรียนศาสนา ใหเรียน
ตาดีกา สงเสริมลูกใหปฏิบัติศาสนกิจดานละหมาด รับประทานอาหารพรอมกันวันละครั้งซึงทําใหสามารถ
พูดคุยเรื่องศาสนา ดุอาอฺ(ขอพรจากพระเจา)ใหกับลูกทุกเวลา ไดนําความรูไปสอนลูก จนแยกแยะวิเคราะห
สิ่งที่ถูกตองออกจากสิ่งไมถูกตอง ไดมีการแนะนําใหลูกอานอัซกัร(บทขอพรที่ทานศาสนฑูตไดปฏิบัติ) สอน
ใหลูกขอดุอาอฺ(ขอพร)จากอัลลอฮฺโดยตรงซึงเปนการสรางระเบียบวินัยใหลูก
๑๓๐

นอกจากความสําคัญดังกลาวขางตนแลว ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผ
ในครอบครัวไดเปนอยางดี ดูแลครอบครัวใหปฏิบัติตามหลักศาสนา เปนแบบอยางแกครอบครัวและลูกๆ มี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในทางที่ดีขึ้น สามารถนําคําสอนไปใชในชีวิตประจําวันและสอนลูกๆให
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกวาเดิม มีการจัดทําฮาลาเกาะฮฺ(กลุมศึกษาอัลกุรอาน)ในครอบครัว ทุกคนใน
ครอบครัวไดมีการอานอัลกุรอานทุกวัน และเปดโอกาสใหลูกมีสวนรวมในการทําหะละเกาะฮฺ มีการตักเตือน
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ลูกมีความรักความพีน่ องมากขึ้น มีการสงเสริมใหลูกทํางานเปนทีม
(ญามาอะห) คนในครอบครัวตระหนักในเรื่องการทํางานเพือ่ สังคมและอิสลามมากขึ้น
๕) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ สตรีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา” ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม อยูในระดับมาก คือ มีคาเฉลี่ย ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปน
ทีม(ญามาอะห)ในอิสลาม (คาเฉลี่ย ๔.๑๕) ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชชีวิต
ในสังคม (คาเฉลี่ย ๔.๑๓) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อการสรางหรือพัฒนาอุมมะห
(ประชาชาติ) (คาเฉลี่ย ๔.๑๐) ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามและการสรางสันติสุขตามวิถี
อิสลาม และทําใหสามารถนําความรูไปใชในการใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ย ๔.๐๖) ทําให
สามารถนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการเผยแผในสังคม (คาเฉลี่ย ๔.๐๔) ทําใหไดรับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณโลกมุสลิมปจจุบัน (คาเฉลี่ย ๓.๙๕) ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาทสตรีมุสลิมในการเผยแพรอิสลาม(ดะวะห) (คาเฉลี่ย ๓.๙๔ ) สวนประเด็นที่มีความสําคัญอยูในระดับ
มากแตมีคาเฉลี่ยต่ําตามลําดับ คือ ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อชวยเหลือสังคม
และทํา ใหส ามารถนํา ความรูไปใชในการพัฒ นาชุมชน/สังคมสันติสุขไดเปนอยา งดี (คา เฉลี่ย ๓.๙๐)
ตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา สตรีกลุมตัวอยางสวนใหญไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ”
มัจญลิสอิลมี”มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคมอยูในระดั บมาก ความสําคัญของ”
มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตการใชชีวิตในสังคม อาทิเชน สงผลทําใหสังคมมีการ
ตื่นตัวในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เทาทันโลกมากขึ้น รูวิธีแกไขปญหาไดดีขึ้น รูจัก
เสียสละตอสวนรวม เกิดการ(เรียกรอง)เชิญชวน(สูการทําความดี)และไดรับการตอบรับ(ในการเชิญชวน)
สามารถพูดคุยหลักการกับเพื่อนบานและชี้แนะการแกปญหา สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดดี
มากและสามารถสร า งแรงจูง ใจกระตุน ใหต ระหนักถึง ความรับ ผิ ดชอบตอ การพั ฒ นาชุมชนและสังคม
ตลอดเวลา สงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง(ตนเองและสังคม) ที่ดีขึ้นและมากขึ้น สังคมเกิดการเรียนรูมาก
ขึ้น สนใจที่จะพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมที่ดีและทํางานเพื่อสังคมนํา อิสลามไปใชพัฒนาสังคมมากขึ้น มีการ
เยี่ยมเยียนสรางความสัมพันธกับญาติ บานใกล เคียง สามารถนําความรูไปใชประโยชนการปฏิบัติงาน(ใน
องคกรและสังคม)ไดมาก และเกิดความตระหนักและความพยายามในการพัฒนาและสรางแบบอยางที่ดีแก
คนรอบขางตอไป สังคมเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาความรู ทั้งในดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม การ
๑๓๑

เรียนอัลกุรอาน การทําอีบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ) เกิดความเปนพี่นองที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
ดูแลเอาใจใส รัก ชวยเหลือกันทําใหมีความเขมแข็งของกลุมทํางาน(ญามาอะห)ชวยเปนเกราะในการปองกัน
การทําผิดได ทําใหมีการพบปะทํางานประสานกันมากขึ้น ไดเรียนรูการทํางานของกลุม(ทํางานเพื่อพัฒนา
สังคม)อื่นๆดวย พัฒนาสังคมสูสันติสุข
๕.๑.๓. แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต
แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตซึงไดจาก
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสัมภาษณเชิงลึกกลุมสตรีที่เปนตัวแทนกลุมกรรมการบริหาร
โครงการมัจญลิสอิลมี สตรีผูเขารวมและนักวิชาการมุสลิมที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณที่
เกี่ยวของกับการจัดโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆไดดังนี้
๑.) หลักสูตร
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ”มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการบรรยายประจําเดือนควรใหมี
มาตรฐาน มีความชัดเจนในดานเปาหมายและเนื้อหาหลักสูตร
๑.๑) หลักสูตรควรกําหนดเปาหมายใหชัดเจน และควรกําหนดใหมีแนวทาง(Guidelines)ควร
ใหมีความสอดคลองกับบริบ ทของแตองคกรสตรี การออกแบบหลักสูตรในแตล ะพื้น ที่หรือองคกรควร
วิเคราะหความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อใหสามารถจัดเนื้อหาที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทและความ
ตองการของกลุมเปาหมาย เนื้อหาหลักสูตรควรมีการออกแบบใหความครอบคลุมทั้งวิชาชีวิต วิชาชีพและ
ความรูประเด็นตางๆรวมสมัย โดยครอบคลุมในทุกดานของการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนอิสลามทุกดานที่
ไดกําหนดไวในฐานะเปนระบอบการดําเนินชีวิต โดยเริ่มตั้งแตดานการศรัทธา ดานการปฏิบัติศาสนกิจ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานครอบครัว ดานการศึกษา ดานสุขภาวะและสาธารณสุข โดยเนนการอุปโภคบริโภค
ดา นสังคม ดา นเศรษฐกิจ และการเมือง การประกอบอาชีพ การลงทุน มิติการสรา งสัน ติ และมิติการ
ปฏิสัมพันธกับตางศาสนิก การอยู รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึงประเด็น
ตางๆรวมสมัยเปนตน
๑.๒) หลักสูตรควรมีการออกแบบเนื้อหาใหครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินชีวิตของมุสลิมในยุค
ปจจุบัน ทั้งที่เกี่ยวกับ วิชาชีวิตและประเด็น ความรูรวมสมัยและใหส อดรับกับการพัฒนาคนในสังคมยุค
ปจจุบันซึงควรบูรณาการทักษะชีวิตในยุค ๔.๐ โดยเนนการพัฒนาทักษะ ๕ ดานของคนในศตวรรษที่ ๒๑
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถอยูในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางเทาทัน มีทักษะการ
สื่อสาร การพัฒนาทักษะและจิตอาสาใหมากขึ้น อีกทั้ง บูรณาการการพัฒนาทักษะ ทางภาษาและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชประโยชนใน
การศึกษาหาความรูและเชิญชวนสูความดี เปนตน
๑๓๒

๑.๓) หลักสูตรควรมีนโยบายกวางๆในการขับเคลื่อนสังคมสันติ โครงการควรเนนความรูความ
เขาใจที่เกี่ยวกับหลักการสรางกระบวนทัศนวาดวยการสรางความรักความเปนพี่นอง หลักอุมมาตุลวาฮีดะห
(ความเปนเอกภาพหนึ่งเดียว)สําหรับมุสลิม การสรางความสมานฉันท และความรูเกี่ยวกับ อิสลามศาสนา
สันติภาพสําหรับคนตางศาสนิก หัวใจของหลักสูตรตองเนนอัลกุรอานและอัลหะดีษ
๒.) วิทยากร
วิทยากรนับเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีกลุมองคกรสตรีตางๆ
ขอเสนอสําหรับการพัฒนาดานวิทยากรประจําโครงการมีดงั นี้
๒.๑) ควรมีการกําหนดตารางสอนและวิทยากรอาจารยรับผิดชอบใหชัดเจน ที่สําคัญที่สุด วิทยากร
ตองมีบุคลิกภาพที่ดี
๒.๒) วิทยากรตองเปนผูที่ศาสตรและศิลปในการนําเสนอเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย วิทยากรตองมีเวทีการพบฟะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูการนําเสนอเพื่อใหเปนไปแนวทาง
เดียวกันในการใหความรูประสบการณเพิ่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดโครงการสูงสุด
๒.๓) ควรมีการสรางวิทยากรมุสลีมะห(สตรีมุสลิม)รุนใหมในการมาทําหนาที่เปนวิทยากร โดยการ
จัดใหมีโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะหเพื่อทําหนาที่เปนวิทยากรในพื้นที ควรมีการรวบรวมรายชื่อของ
มุสลีมะหที่มีความสามารถในดานการเปนวิทยากรหรือดาอียะหจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง
๓.) สื่อ
มีขอแนะนําเกี่ยวกับสื่อหรือหนังสือที่ควรใชสําหรับโครงการดังนี้
๓.๑) ควรมีสื่อหรือหนังสือใหสมาชิกไดอาน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การสรางสันติสุขในครอบครัวและสังคม หลักการใชชีวิตในสังคมอยางสมานฉันท สันติสุข อาทิเชน มูอัลลิ
มรอบบานีย (ครูตนแบบแหงประชาชาติ) คูมือหะละเกาะห(กลุมศึกษา)อัลกุรอาน อุสเราะหตี ญันนะตี
(ครอบครัวของฉัน สวรรคของฉัน) หลักอุคูวะห (ความเปนพีน่ อง) หลักอุมมาตุลวาฮีดะห (หลักเอกภาพ
สําหรับประชาชาติเดียวกัน) หลักอุมมาตุลวาซอตอล(หลักประชาชาติสายกลาง) เปนตน
๓.๒)ควรมีการรวบรวมจัดทําหนังสือหรือบทสรุปเนื้อหาสั้นๆในแตละครั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเปน
บทเรียนและนําไปลงเผยแผในระบบสารสนเทศสื่อสารออนไลนหรือเฟส(ที่เกี่ยวของ) หรือจัดทําการ
บันทึกเสียงวิทยากรถายทอดสดเพื่อการเผยแผความรูสูสาธารณชนที่กวางชวางออกไป
๓.๓) ควรมีการจัดทําสื่อประมวลคําศัพทเฉพาะทางดานอิสลามศึกษาเพื่อความเขาใจในเนื้อหา
บริบทที่ชัดเจนถูกตองยิ่งขึ้น เนื่องจากมีคําศัพทเฉพาะที่มาจากภาษาอาหรับที่ตองอาศัยการอธิบายอยาง
ละเอียดและเปนกุญแจพื้นฐานสําคัญที่จะสรางใหเขาใจเนื้อหาในบริบทที่เกี่ยวของไดกระจางแจงและ
ถูกตองยิ่งขึ้น

๑๓๓

๔.) รูปแบบการจัดกิจกรรม
๔.๑) รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการควรมีความตอเนื่องและจัดกิจกรรมใหนาสนใจ มีรูปแบบ
ที่หลากหลาย การจัดกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสในผูเขารวมโครงการไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึงกัน
และกันแสดงความคิดเห็น(ในประเด็นที่บรรยาย) เพื่อถอดบทเรียนและนําความรูไปสูการปฏิบัติประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันตอไป ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) สานเสวนา โครงการบรรยาย
ประจําเดือนสัญจร ตามเครือขายตางๆในพื้นที่ความรับผิดชอบ
๔.๒) ควรมีการนําทักษะการคิดมาบูรณาการในกระบวนการจัดกิจกรรม ตองมีเทคนิควิธีการ
นําเสนอที่นาสนใจ ดึงดูดใจ ควรเปดโอกาสใหมีการตั้งคําถาม แจกรางวัล(บางโอกาส) ควรมีชองของการ
ทบทวนความรู
๔.๓) ควรกิจกรรมอื่นๆมาบูรณาการในโครงการดวย เชน ควรมีกิจกรรมบริการชุมชนและเปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมดวย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การสงเคราะหเด็กกําพรา การรณรงคการบริจาค
สมทบทุนการชวยเหลือในกิจกรรมตางๆและกิจกรรมประชาสัมพันธขา วสารเพื่อใหเทาทันสถานการณ
ปจจุบัน
๕.) การบริหารโครงการ
แนวทางการบริหารโครงการพบวามีขอเสนอแนะดังนี้
๕.๑.) การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพ
๕.๑.๑) ควรพัฒนามาตรฐานในการจัดโครงการ จัดเปนระบบ มีการพัฒนาคณะกรรมการให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตองเปนผูที่มีความรับผิดชอบ มีความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)อยางสูง
ในการทํางาน พัฒนาตนเองดานความรูอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดี
๕.๑.๒) โครงการฯตองมีการบริหารจัดการที่ดี ควรมีการพัฒนาจัดทําระบบสารสนเทศ(Data
Base)ขององคกรที่เกี่ยวกับเนื้อหาสูตรและวิทยากรเพื่อสะดวกในการกําหนดเนิ้อหาและวิทยากรที่เหมาะ
สมกับหัวขอและกลุมเปาหมาย มีระบบตอเนื่อง มีสถานที่เอื้ออํานวย มีอุปกรณเครื่องเสียงที่ดี ควรนําเครื่อง
มือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนตัวชวยเขาไปในระบบ เชน การประเมินโครงการ การแสกนรายชื่อ
๕.๒.) การประสานงานและการประชาสัมพันธ
๕.๒.๑.) รูปแบบการประชาสัมพันธโครงการควรใหเปนที่แพรหลายกวางขวางและเชิงรุกมาก
ขึ้นองคกรตองมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกใหมเขามาเพิ่มขึ้น ตองใชเทคนิคในการเชิญชวนกลุมเปาหมาย
เปนรายบุคคลผานการหนังสือเชิญ โทรศัพท สื่อสังคมออนไลน ไลน เฟส เปนตน ควรมีการสรางนัก
สื่อสารที่เชี่ยวชาญในการมาทํางานดานประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมขององคกร
๕.๒.๒) ควรมีศูนยประสานงานในการประสานงานติดตอวิทยากรสําหรับโครงการในพื้นที่สาม
จังหวัดโดยเฉพาะ โดยมีการจัดตั้งสํานักงานสรางเปนชมรมขึ้นมาใชเปนกองเลขานุการกลางขึ้นที่ชวย
จัดระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับวิทยากร มีผูประสานงานติดตอวิทยากร และประชาสัมพันธ
(โครงการ)
๑๓๔

๖.) การขยายผลและการสรางความรวมมือเครือขาย
แนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูของกลุมสตรีไทยมุสลิมเพื่อการตอยอดขยายผล
โครงการและการสรางความรวมมือเครือขาย ไดมีขอเสนอแนะหลักๆไวสองประเด็น คือ การจัดกลุม
ศึกษาอัลกุรอาน และการสรางความรวมมือเครือขาย
๖.๑.) การสงเสริมการศึกษาเรียนรูผานกลุมศึกษาอัลกุรอาน
ควรมีการพัฒนาตอยอดโครงการดวยการจัดกลุมศึกษาเรียนรูในลักษณะกลุมเฉพาะ
รูปแบบกลุมศึกษาอัลกุรอาน สําหรับสมาชิกที่ไดเขามารวมโครงการอยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวา
หนึ่งปขึ้นไป
๖.๒.) การสรางความรวมมือเครือขาย
แนวทางการสรางความรวมมือและการขับเคลื่อนโครงการบรรยายประจําเดือน
หรือมัจญลิสอิลมีสูการพัฒนาใหกวางขวางออกไป ไดมีขอเสนอแนะดังนี้
๖.๒.๑) ควรมีการขยายเครือขายการทํางานใหมากขึ้น อยากใหมีเครือขายทุกๆอําเภอ โดยมี
ตัวแทนของแตละอําเภอทํางานรวมกัน และอยากใหมีโครงการทุกๆมัสยิด อยากใหมีการรวมกลุมกันในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตและขยายครอบคลุมมุสลิมทุกจังหวัด
๖.๒.๒) แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ควรมีการทํางานบูรณาการความรวมมือกันหลายๆ
หนวยงานและองคกรหลักที่เกี่ยวของในชุมชน ระหวางองคกรสตรีกับมัสยิด โรงเรียน สํานักงาน
คณะกรรมการอิสลาม องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองทองถิ่น เชน อบจ อบต. เทศบาล การ
ปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน องคกรศาสนา เชน อีหมามและกรรมการ มัสยิด
๖.๒.๓) ควรมีการสรางเครือขายขึ้นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร จัดเวที่พบปะวิทยากรเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน

๕.๒.การอภิปรายผลวิจัย
ขอคนพบจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรี ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต”อภิปรายผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ ๑) เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรี
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต อภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดกิจกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”
ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการจัดกิจกรรมโครงการ
ประจําเดือนในรูปแบบการเรียนการสอน โครงการมีเปาหมายหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เปนแบบอยางในสังคม และเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนา
อิสลามใหแกกลุมสตรีที่มาจากหลากหลายอาชีพ ตลอดจนการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี การพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมใหมีความสงบสุข
๑๓๕

อยางยั่งยืน โครงการมีการจัดในเชาของวันเสารหรือเชาวันอาทิตยเปนประจําโดยใชเวลาประมาณ ๓ ชัว่ โมง
สถานที่ใชจัดโครงการมีรูปแบบที่หลากหลาย บางองคกรใช อาคารหรือหองประชุมของมัสยิด บางองคกรใช
หอประชุมของมหาวิทยาลัย บางองคกรใชสํานักงานขององคกรและสํานักงานของหนวยงานของรัฐ ผูเขา
รวมโครงการทั้งหมดเปนสตรี โดยมีกลุมเปาหมายเปนคณะกรรมการสมาคมหรือชมรม สมาชิกชมรม และ
บุคคลทั่วไป ซึงมาจากอาชีพหลากหลาย สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขา
วิชา ในแตละครั้งมีสมาชิกเขารวมประมาณครั้งละ ๑๐๐ คน การจัดกิจกรรมไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ในดานการใชสถานที่หองประชุม การสนับสนุนวิทยากรโครงการ สวนงบประมาณ
ในการดําเนินการโครงการสวนใหญไดมาจากการสมทบการลงทะเบียนของสมาชิกผูเขารวมโครงการและ
การสมทบบริจาคจากกรรมการองคกร และมีบางองคกรไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร
สวนจังหวัด(อบจ.)โดยเฉพาะองคกรในจังหวัดปตตานี ทั้งนี้เพราะนายกคนปจจุบัน(นายเศรษฐ อัลยุฟรี)มี
นโยบายในการพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนโดยใชหลักการพัฒนาคนดวยการศึกษาเปนฐานรากสําคัญ การ
ดําเนินการโครงการใชระบบการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
เปนฝายๆในดานการประชาสัมพันธโครงการไดมีการสื่อสารผานเฟสบุคของกลุมและการใชแผนเอกสาร
ใบปลิว
เปาหมาย รูปแบบและลักษณะของการจัดการเรียนการสอนหรือการใหการศึกษาอบรมในโครง
การหรือ”มัจญลิสอิลมี”ขององคกรสตรีไทยมุสลิมดังกลาวสอดคลองปรัชญาการศึกษาอิสลาม ดังซอลีฮะห
หะยีสะมะแอ (๒๕๕๖) ไดกลาวไววา เปาหมายและหลักการจัดการศึกษาในอิสลามที่มุงเนนการพัฒนา
ปจเจกบุคคลที่ความรอบรู ศรัทธา ยําเกรง มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เปนแบบอยางที่ดี รับผิดชอบตอ
หนาที่ในการเปนบาวที่ดี(ของพระเจา)และเปนเคาะลีฟะหที่ดี ซึงหมายถึงความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและสังคม รวมถึงประชาชาติในวงกวาง อีกทั้งสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาในอิสลามที่
มุงเนนหลักการจัดการศึกษาที่เปดกวางสําหรับคนทุกคนและทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
ดังวจนะของทานศาสนฑูตมูฮมั มัด(ซ.ล)ที่รายงานโดยอิบนุมาญะห ความวา“การศึกษาหาความรูนั้นเปน
หนาที่ของมุสลิมทั้งชายและหญิง” ซึงแสดงใหเห็นวาอิสลามไดใหสิทธิและโอกาสที่เสมอกันแกมุสลิมทุกคน
ทั้งชายและหญิงในการแสวงหาความรู โดยมิไดแบงแยกชนชั้น เชื้อชาติและสีผิว ไมวา จะเปนคนหนุมสาว
หรือคนเฒาชรา คนแข็งแรงหรือคนพิการ คนร่ํารวยหรือคนยากจน การศึกษาอิสลามเปนกระบวนการ
ศึกษาตลอดชีวิตทั้งในครอบครัว ทั้งในระดับบุคคลและระบบและนอกระบบ ทางดานวิชาชีพและวิชาการ
เปนสิทธิของคนทุกคนในสังคมหรือเปนหนาที่เหนือมุสลิมทุกคนที่ตองแสวงหาความรูหรือไดรับการศึกษา
ปฏิบัติและเผยแผในสิ่งที่ไดเรียนรูมา อีกทั้งสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (และแกไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕,๒๕๕๓)ใหไว ณ วันที่ ๑๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ระบุวา มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูไดอยางมีความสุข มาตรา ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ อาทิ (๑) เปนการศึกษา
ตลอดชีวิตสําหรับประชาชน (๒) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสราง
และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ อาทิ(๖) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
๑๓๖

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบ
การ และสถาบันสังคมอื่น อีกทั้งสอดคลองกับ มาตรา ๑๕ ที่ไดกําหนดการจัดการศึกษาไว ๓ ระบบ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอม และโอกาส โดยศึกษา
จากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ หรือแหลง ความรูอื่น ๆ (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เลม๑๑๖ ตอนที ๗๔ ก วันที่๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒)
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับรายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนว
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ (๒๕๕๕)ที่ไดกลาววา แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในการสนับสนุนการนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางและพัฒนาความ
เปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน ที่ระบุไวในมาตรา ๗๙ รัฐตองใหการอุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริม
ความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และมาตรา ๘๐ รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุขการศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ อาทิ ๑) คุมครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน… ๒)สงเสริมแลสนับสนุน
การกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ ๓) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรูปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปะ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นเนื้อหาหลักสูตรของโครงการ พบวามีการกําหนดเนื้อหาหลักสูตรที่ชัดเจนเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยคํานึงถึงบริบทเหตุการณและวันสําคัญทางศาสนาเปนหลัก เนื้อหาประมวลสรุปได ๔ ดาน
ดังนี้ คือ ดานการศรัทธา เนื้อหาที่นําเสนอที่เนนดานการศรัทธานับเปนดานที่องคกรตางๆใหความสําคัญ
ยิ่งเปนอันดับแรก ดานการปฏิบัติศาสนกิจ เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติตนตามซุนนะฮ (วจนะและแบบ
อยางจากประพฤติปฏิบัติตนของทานศาสนฑูต (ซ.ล.) การปฏิบัติศาสนกิจสําหรับมุสลิมะห การปฏิบัติตน
และศาสนกิจในวันและเดือนสําคัญๆทางศาสนา ดานคุณธรรมจริยธรรม เนนประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับเสริม
สรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก)มารยาทดานตางๆ การวางตัวของสตรี การใชคําพูดใน
ฐานะที่เปนผูศรัทธา การสํารวมตน และการสรางความเปนพี่นองในอิสลาม ดานครอบครัว เนื้อหาหัวขอ
เรื่องประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว บทบาทของภรรยาในอิสลาม บทบาทของมารดาใน
อิสลาม การดูแลอบรมบุตร ดานสังคม เนนเนื้อหาหัวขอเรื่องประกอบดวยการเสียสละเพื่อชวยเหลือสังคม
การสรางความสัมพันธฉันทพนี่ อง การสรางทํางานเปนทีม(ญามาอะฮ) สถานการณโลกมุสลิมปจจุบัน
บทบาทของสตรีมุสลิมในดะวะห(การเผยแผอิสลาม) การทํางานเพื่อการพัฒนาสังคมและการสรางอุมมะห
(ประชาชาติ) เนื้อหาหลักสูตรที่นําเสนอในโครงการพบวาเนนเนื้อหาการศึกษาอิสลามที่เปนพื้นฐานสําหรับ
การปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติตนตอครอบครัว และการใชชวี ิตในสังคม ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะ
๑๓๗

วาสมาชิกของโครงการสวนใหญเปนบุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดานศาสตรทั่วไป
ทําใหมีความตองการศึกษาเรียนรูบทบัญญัติ หลักการอิสลามตางๆเพื่อนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ
สังคม สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคกรสตรีกลุมตางๆและการจัดโครงการ
บรรยายประจําเดือนที่มุงเนนการศึกษาเรียนรูหลักการคําสอนอิสลามมาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันและ
พัฒนาครอบครัวใหมีความสันติสุข
ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นวาเนื้อหาหลักสูตรในโครงการสอดคลองกับหลักการจัดศึกษา
ในอิสลามที่เนนหลักการบูรณาการ ครอบคลุมและสมดุล และคงไวซึงความดั่งเดิมของแกนแกนเนื้อหาหลัก
สูตร สอดคลองกับคํากลาวของซอลีฮะห หะยีสะมะแอ(๒๕๕๖)ที่วา อิสลามเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตใน
ทุกๆดานอิสลามไดใหความสําคัญตอความกาวหนาของชีวิตทั้งทางดานศาสนาและดานวัตถุ อิสลามจึงได
กําชับควบคุมการดําเนินชีวิตในทางดานวัตถุใหอยูในทางสายกลางและในขณะเดียวกันอิสลามไดใหความ
สําคัญในเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณไปดวย อิสลามไดใหความสําคัญตอองคความรูทั้งที่เปนวิชาการทาง
ดานศาสนาและทางดานวิชา การทางโลก ดังนั้นการศึกษาอิสลามจึ่งครอบคลุมในการพัฒนาการทุกๆดาน
ของมนุษยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและจิตวิญญาณ การศึกษาอิสลามเปนการศึกษาที่อยูใน
รูปแบบบูรณาการหรือผสมผสานศาสตรสาขาวิชาตางๆในหลักสูตรเขาดวยกันอยางสมดุลและไดสัดสวน
เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ
ตลอดจนความรูและคานิยมที่ดีงามหรือทักษะตางๆ ในทุกๆดานอยางครอบคลุมและสมดุล ทั้งนี้เพื่อให
สอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่ตองการผลิตปจเจกบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูบนโลกนี้อยางมีความสุข
และสามารถมีชีวิตอยูในโลกหนาดวยความปลอดภัยและไดรับความโปรดปรานจากพระผูเ ปนเจา อีกทั้ง
เนื้อหาหลักสูตรการศึกษาอิสลามตองยึดหลักการหลักการหนึ่งของการศึกษาอิสลาม คือ การคงไวซึงความ
ดังเดิม ซึ่งหมายถึงการศึกษาอิสลามจะตองยึดวัตถุประสงค หลักสูตรและวิธีการจากมรดกอิสลามในขณะ
ที่เปดสูอารยธรรมอื่นๆที่ไมขัดแยงกับอิสลามการเนนย้าํ จะตองใหความสําคัญตอจิตวิญญาณอิสลาม(Hasan
Langgulung,๒๐๐๐ อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖) นอกจากนี้เนื้อหลักสูตรที่นําเสนอใน
โครงการนั้นสามารถตอบสนอจุดมุงหมายการศึกษาอิสลามตามแนวคิดของ Darusalam, Ghazali,(๒๐๐๑
อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖) ที่กลาวไววา จุดมุงหมายการศึกษาในเปาหมายดานปจเจกบุคคล
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูที่จะนํามาซึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการ
ดําเนินชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหนา จะนําไปสูความเขาใจมโนทัศน”เตาฮีด-หลักการศรัทธา”และการปฏิบัติ
ฟรฎอีน(ภาคบังคับเหนือปจเจกบุคคล) คือ“อีบาดัต-การปฏิบัติศาสนกิจ และ“อัคลาก-จริยธรรม”
อีกทั้งการจัดเนื้อหาหลักสูตรในโครงการเนนองคความรูทางดานศาสนาซึงสอดกับแนวคิดการ
แบงความรูในอิสลามตามทัศนะของนักวิชาการทานตางๆดังนี้ อาทิเชน มูฮัมมัด นากิบ อัล อตัส ไดแบงเปน
ความรูเกี่ยวกับศาสนา ซึงจําเปนและบังคับสําหรับมุสลิมทั้งมวลตองเรียนรู (บังคับเหนือทุกคน)เพื่อเปนทาง
นําและการทําหนาที่ในการจํานนตนตอพระเจาความรูความรูทางดานแสวงหา ซึงประกอบดวยศาสตร
ทางดานปรัชญา สติปญญาและเหตุผลบังคับเหนือมุสลิมบางกลุมเทานั้น(Muhammad Naqib Al-Atas,
๑๙๙๑) ความรูทางดานศาสนปฏิบัติเปนความรูที่บังคับตองแสวงหาซึงจะเกี่ยวของกับสามเรื่อง คือ การ
ศรัทธา การปฏิบัติและขอหามตางๆ(Shahibuddin Laming,๒๐๐๒) ความรูศาสนา ประกอบดวย ๑)
๑๓๘

ความรูดานอะกีดะห(การศรัทธา)ที่ถูกตองที่สามารถใชในการทําใหตนเองปลอดภัยจากการตั้งภาคีตอพระผู
เปนเจาและความชั่วรายตางๆ ๒) ความรูทางดานอิบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)เปนความรูที่สามารถทําให
การปฏิบัติศาสนกิจดวยความถูกตองตามที่กฎหมายอิสลามไดกําหนดไว ซึงรวมถึงดานภายใน เชน การตั้ง
เจตนาเพื่ออัลลอฮพระผูเปนเจา (ซ.บ.-มหาบริสุทธิ์ยิ่งจงมีแดพระองค) ๓) ความรูดา นอัคลาก(คุณธรรม
จริยธรรม)เปนความรูที่สรางวินัยตนเองในดานความสัมพันธระหวางตนเอง ครอบครัว เพื่อนมนุษย และ
อื่นๆ ความรูดังกลาวนี้เปนความรูบังคับพื้นฐานที่ตองเรียนรูสูการปฏิบัติหลักคําสอนอิสลามในทุกสถานที่
และเวลา(Majdi Al-hilali,๒๐๑๗) อีกทั้งผลการศึกายังสอดคลองกับแนวคิดของนักการวิชาการดาน
การศึกษาอิสลาม อาทิเชน ฆอซาลี ดารุสสลาม (Darusalam, Ghazali,๒๐๐๑อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะ
มะแอ ๒๕๕๖) ไดกลาววาไวแนวทางในการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษา หลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ควรที่จะครอบคลุมดานตางๆที่เหมาะสม การศึกษาทางดานอากีดะฮฺ อิบาดะฮฺ อัลกุรอาน อัซซุนนะฮฺ สี
เราะฮฺ(ชีวประวัติ) นบีและอุลามาอฺผูทรงธรรม ตลอดจนวิชาอัคลาก ซึ่งจะตองเนนย้ําทั้งในดานทฤษฎีและ
การปฏิบัติพรอมๆกัน การปลูกฝงทางดานการปฏิบัติจะตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติอิบาดัตในชีวิตประจําวัน และAl-Afendi, Muhd Hamid; Baloch, Nabi Ahmad, ๑๙๘๐
อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๖) ทีไ่ ดกลาววา “หลักสูตรการศึกษาอิสลามจะตองตั้งอยูบนหลัก
การศรัทธาและอุดมการณอิสลาม มีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและสามารถยืดหยุนสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆในสังคมได”และที่สําคัญสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาที่กําหนดไวในที่
ประชุมโลกมุสลิมวาดวยการศึกษาอิสลามที่มุงเนนการพัฒนาการเจริญเติบโตที่มีดุลยภาพทางบุคลิกภาพ
ทั้งมวลของมนุษย โดยการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณสติปญ
 ญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส การ
ฝกฝนอบรมแกปจเจกมุสลิมตองเปนไปในลักษณะของการเติมเต็มความศรัทธาเขาไปในบุคลิกภาพทั้งมวล
และสรางใหมีความรูสึกผูกพันกับอิสลาม และใหสามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุนนะฮ(พระวจนะฮฺและ
การปฏิบัติของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด ขอความสันติสุขจงประสบแดทาน)และใหระบบคานิยมอิสลามมา
ควบคุมชีวิตดวยความเต็มใจและปติยินดี เชนนั้นปจเจกบุคคลสามารถกาวไปสูการตระหนักตอสถานภาพ
ของการเปนคอลีฟะฮ(Syed Muhammad al-Naquib al-Attas.,1979:158-159. และใน Husain, Syed
Sajjad and Ashraf, Syed Ali,1979:44)
ประเด็นของวิทยากรในโครงการ พบวาวิทยากรเปนนักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานอิสลามศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ซึงเปนอาจารยมุสลิมจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ และจาก
องคกรหรือหนวยงานตางๆ อีกทั้งเปนนักกิจกรรม นักวิชาการอิสระที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ สอดคลองกับ
Watchareeya Wanglem (๑๙๙๗) ทีก่ ลาวคุณลักษณะของครูที่พึ่งประสงคตามทัศนะอิสลามดานคุณ
ลักษณะทางดานวิชาการนั้น ครูตองมีความรูความเขาใจอิสลามอยางถองแทและถูกตอง (มีความรูความ
เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตรสาขาตางๆในอิสลาม เชน ทางดานฟกฮ ประวัติศาสตรอิสลาม อารยธรรมและ
วัฒนธรรมอิสลาม ทัศนะทางดานจิตวิทยา ปรัชญาและการศึกษา) มีความสามารถในการอานและทองจํา
อัลกุรอานตามหลักการอาน(ตัจวิด)ไดดีและถูกตอง มีความรูความสามารถทางดานภาษาอาหรับ มีความรู
ความเขาใจทางดานการศึกษาและความรูทั่วไป ทันตอเหตุการณหรือสถานการณปจจุบันและสิ่งแวดลอม
ทางสังคม มีความกระตือรื่นรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
๑๓๙

ประเด็นวิธีการจัดกิจกรรมโครงการ พบวารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเนนรูปแบบวิธีการ
บรรยายเปนหลัก มีการอภิปรายหรือเสวนาในบางโอกาส การเปดโอกาสการถาม-ตอบและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากผูเขารวมโครงการ สอดคลองกับคํากลาวของHashim, Che Noraini (๒๐๑๔)ที่ไดนาํ เสนอ
รูปแบบและทักษะของทานศาสนทูตมูฮัมมัด(ซ.ล.)ที่ใชสอนบรรดาสาวกและผูเรียนในสมัยของทาน ในฐานะ
เปนครูตนแบบในอุดมคติและเปนนักการศึกษาที่ยอดเยี่ยม ทานไดใชหลากหลายรูปแบบและเทคนิค อาทิ
เชน การเปนแบบอยาง การแกปญหา การถาม-ตอบ การบรรยายและการพูดในที่สาธารณะ กลุมศึกษา(หะ
ละเกาะห) การใชสื่อประกอบ การยกตัวอยาง การเลาเรื่อง การสาธิต สําหรับรูปแบบวิธีการถาม-ตอบ ปกติ
ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ใชวธิ ีการถาม-ตอบในการเปดจิตใจของผูเรียนใหใชการคิดเชิงวิพากษ ใชในการทดสอบ
ความรูและการดึงคําตอบจากผูเรียนและสาวกของทานบอยมาก ทานศาสนทูต(ซ.ล.)ใชการถามคําถามที่
ชัดเจน ในการปลุกความคิดบรรดาสาวก วิธีการดังกลาวนี้ทําใหผูฟงตื่นและตั้งใจฟงในสิ่งที่ทานพูด ดูเหมือน
วาทานสนใจใจในวิธีการ(ถาม-ตอบ)ดังกลาวนี้เพราะมีผลดี และทานตองการใหสาวกของทานไดตั้งคําถาม
ซึงนําสูการอภิปราย บางครั้งบรรดาสาวกเปนผูถาม บางครั้งทานศาสนทูต(ซ.ล.)เปนผูถามดวยตนเอง บาง
ครั้งคําถามที่ใชถามมีความซับซอนและตรงๆ แคทานศาสนทูต(ซ.ล.)รับฟงและตอบรับเสมอ สําหรับการ
บรรยายและการพูดในที่สาธารณะนั้นเปนรูปแบบที่ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ใชเปนอยูเสมอในการปาฐกถาธรรม
(คุตบะห)ในวันศุกรและการพูดในที่สาธารณะ การจัดการปฐกถาหรือการพูด ทานนบี(ซ.ล)จะใขการแสดง
ออกทางใบหนาและสงเสียงที่สรางความทับใจและความสนใจของผูฟงโดยธรรมชาติ ตัวอยาง การพูดกลาว
ปราศรัย(คุฏบะฮ)อําลาครั้งสุดทาย รูปแบบการบรรยายที่ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ใชมีผลดีตอ ผูฟงหรือผูเรียน
เปนอยางยิ่งเปนรูปแบบตรงๆชัดเจน เชิญชวน ใชนา้ํ เสียงทีช่ วนใหคลอยตาม มีอารมณและตราตรึงใจถาม
ผูฟงใหครุนคิดตาม และสรางความประทับใจแกผูฟงซึงบรรดาพวกเขาไดนาํ สาสนของทานไปถายทอดในทุก
ชุมชน จากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
นอกจากนี้รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมโครงการเนนการบรรยายเปนหลัก นอกจากเปนรูปแบบที่ใช
เปนประจําตั้งแตในสมัยทานศาสนฑูต(ซ.ล.)มาจนกระทั้งในสมัยปจจุบัน อาจเปนเพราะวาเปนรูปแบบการ
จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมรูปแบบหนึ่งสําหรับการรวมตัวที่มีสมาชิกจํานวนมากและมีเวลาที่คอนขาง
จํากัด และผลการศึกษาครั้งนีส้ อดคลองแนวคิดของทิศนา แขมมณี (๒๕๕๗) ทีก่ ลาวไววา วิธีสอนโดยใช
การบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
การพูด บอก เลา อธิบาย เปนสิ่งที่ตองการสอนแกผูเรียน ใหผูเรียนซักถาม แลวประเมินการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง วัตถุประสงควิธีสอนโดยใชการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากได
เรียนรูเนื้อหาสาระหรือขอความรูจาํ นวนมากพรอมๆกันไดในเวลาที่จาํ กัด ผูบรรยายดวยเทคนิคตาง ๆ เชน
การใชปญหาเปนสิ่งเรา เชน ใชขาว เหตุการณสําคัญและกรณีตัวอยางตาง ๆ การใชการทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนไดเห็นความสามารถของตนในเรื่องนั้น การใชสื่อและกิจกรรมประกอบการ
บรรยาย การยกตัวอยางประกอบการอธิบาย การใชอารมณขัน การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม และแสดง
ความคิดเห็น การอภิปรายซักถาม และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน กอนยุติการบรรยาย ผูบรรยายควร
สรุปสาระสําคัญของการบรรยาย และควรเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือเปด อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ตอจากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องที่บรรยายดวยวิธีการตาง ๆ ขอดีและ
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ขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการบรรยายขอดี เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ ที่ใช
กับผูเรียนจํานวนมากได สะดวก ไมยุงยากถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก แตมขี อจํากัดเปนวิธีสอนที่ผูเรียนมี
บทบาทนอย อาศัยความสามารถของผูบรรยาย ถาผูบรรยายไมมีศิลปะในการบรรยายที่ดงึ ดูดใจผูเรียน
ผูเรียนอาจขาดความสนใจ และถาผูสอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเหมาะสม ผูเ รียนอาจเกิดความ
ไมเขาใจ และไมสามารถซักถามได (ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส) เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอบความ
ตองการและความแตกตางระหวางบุคคล
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ ๒) เพื่อวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณพบว า สตรี ก ลุ ม ตั ว อย า งได แ สดงความคิ ด เห็ น ว า ”มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ” มี
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตอยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยภาพรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการ
ศรัทธามีคา เฉลี่ยสูดสุง รองลงมาเปนความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดา นการปฏิบัติศาสนกิจ(อิ
บาดัต) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
คุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก) ตามลําดับ และความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม
อยูในระดับมากเชนกัน แตมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ ผลการวิจัยดังกลาวนี้สอดคลองกับผล
การศึกษาวิจัยของมูหะมัด คอยา (๒๕๕๐)ซึงไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของมัสยิดในจังหวัดปตตานีในการ
เผยแผอิสลามและความรู กรณีศึกษามัสยิดอิบาดุรรอฮมาน ตําบลปูยุด อําเภอเมืองปตตานี” ที่พบวา ผูที่มา
เรียน(ที่มัสยิด)มีความรูสึกพอใจเปนอยางยิ่งกับเนื้อหาที่ไดศึกษาและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตจริง
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ความสําคัญของ“มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการบรรยายประจําเดือน
มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยในระดับมากถึงมากที่สุด สตรีกลุมตัวอยางได
สะทอนใหเห็นวาโครงการมีความสําคัญมาก ทําใหไดเรียนรูศาสนามากขึ้น ไดเสริมสรางความรูดานศาสนา
การตัรบียะห(การใหการศึกษา อบรม ขัดเกลา)ใหอยูในแนวทางที่ถูกตองตามแบบฉบับของทานนบีมากที่สุด
มีความรูและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดานของชีวิตดีขึ้น สามารถนําความรูไปปฏิบัติและพัฒนาตนเองได
เปนอยางดี มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
ครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของกรรมการบริหาร
องคกรสตรีทานหนึ่งที่ไดแสดงความคิดเห็นไววา“สตรีที่เขารวมโครงการสวนหนึ่งไดสะทอนความคิดวาพวก
เขามีการเปลี่ย นแปลงคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น มีการแตงกายในรูปแบบที่สอดคลองกับอิสลามมากขึ้น มี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติม มีการจัดทํากลุมศึกษาอัลกุรอานกับสมาชิกในครอบครัว” (๑๒) และสอดคลอง
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กับความคิดเห็นของกรรมการองคกรสตรีอีก ทานหนึ่งที่ไดกลาวไว “สมาชิกที่เขารวมโครงการ มีความ
กระตือรืนรนใฝเรียนรูมากยิ่งขึ้น มีการขยายผลการจัดการเรียนการสอนแกสตรีในชุมชนเพิ่มขึ้ น”(๑๓) ผล
การศึกษาสะทอนถึงความสําคัญ ”มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการฯเปน เชิงบวกอาจเนื่องมาจากสตรีกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทั่วไปและเปนอดีตนักกิจกรรมในระดับ
มหาวิทยาลัยที่มีแนวความคิดใฝฝนในการพัฒนาตนเองใหเปนมุสลิมที่ดีมีคุณภาพ สามารถสรางครอบครัว
และสังคมที่สันติสุข ทําใหเกิดความตองการอยางแรงกลาในการแสวงหาความรูเพื่อการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายเริ่มแรกของการจัดตั้งกลุมสตรีดังกลาวที่เนนการรวมกลุมเพื่อ การ
เรียนรูเกี่ยวกับหลักการอิสลามและการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน และสอดคลองกับคําใหสัมภาษณ
ของกรรมการบริหารองคกรสตรีแหงหนึ่งที่วา การทํางานขององคกรและการสรางเครือขายโดยทํางานอยาง
มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนามุสลีมะหใหมีความรูศาสนา ความรูอื่นๆและดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกวัย
ใหมีคุณภาพตามหลักการอิสลาม ดังนั้นเมื่อสตรีกลุมดังกลาวนี้ไดศึกษาทําความเขาใจในหลักคําสอนอิสลาม
แลวทําใหเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง กอปรกับสตรีกลุม ดังกลาวมีความสัมพันธที่เนนแฟ น
ระหวางกันสงผลใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และมีแรงจูงใจในการพัฒนาสมาชิ กใน
ครอบครัวสูการพัฒนาดวยเชนกัน ปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงตนเองและการพัฒนาครอบครัวของกลุม
สตรีที่เกิดจากการเรียนรูศึกษาอิสลามดังกลาว ซึงสอดคลองกับวิสัยทัศนการศึกษาอิสลามของมุสลิมใน
ฐานะที่เปนผูเรียนและผูสอนที่เนนเปาหมายการสรางมนุษยที่ประเสริฐ ดั งงานเขียนของมะฮมูด อาเยด รัช
ดัน (Mahmoud Ayed Rashdan อางถึงใน ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ ๒๕๕๖)ไดกลาวไววา “ในการเรียน
การสอนและการศึกษาแสวงหาความรูไมเพียงแตเปน ความตองการหรือความชอบของสวนบุคคลหรือ
ปจเจกบุคคลและเปนนโยบายของชาติเทานั้น แตเปาหมายสูงสุดของความรู คือ การตระหนักถึงเกียรติยศ
และศักดิศรีความสูงสงของมนุษยบนโลกนี้และความโปรดปรานตลอดกาลที่ไ มสิ้นสุดในโลกหนา สว น
เปาหมายการสอน คือ การสราง“อินสาน ศอลิหฺ” หรือ “มนุษยที่ประเสริฐ”(มนุษยทีศรัทธาและดี) ผูที่
ประพฤติตนอยางถูกตองและกระทําการงานหรือกิจกรรมตางๆอยางถูกตองอีกทั้งเกิดคุณคาและประโยชน
ตอมนุษยชาติ”ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของทานศาสนฑูต (ศอลลัลลอฮูอลัย วซัลลลัม-ขอความสันติสุขจงมี
แดทาน) ที่วา “ผูที่ประเสริฐที่สุดในหมูมนุษยนั้นคือ ผูที่ทําประโยชนมากที่สุด”(รายงานโดยบุคอรีและ
มุสลิม)
ผลการศึกษาดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการบรรยาย
ประจําเดือนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสตรีกลุมตัวอยางในดานหลักการศรัทธา ดานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ ดา นคุณธรรมจริย ธรรม ดานการใชชีวิตในสังคม และดา นการพัฒนาครอบครัว ซึ่งผล
การศึกษาดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในอิสลามที่การใชหลักการที่เปนแกน
๑๔๒

แกนของอิสลาม ๓ ประการ ดังที่มัสลัน มาหะมะ (๒๕๕๒) ที่ไดกลาวไววา แกนแกนของอิสลาม ๓ ประการ
คือ หลักศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรม (อิหฺซาน-จิตใจที่นอบนอมถอมตนหางไกล
จาการประพฤติที่ชั่วรายตางๆนําพาบุคคลสูความสงบที่แทจริงในชีวิต) ซึงมุสลิมตองใชหลักการดังกลาวใน
ชีวิตประจํา วัน ซึ่ง อิส ลามสอนวา เมื่อมุสลิมมีความเชื่อที่สะอาดบริสุทธิ์ พรอมปฏิบัติ ตามหลักการศา
สนบัญญญัติอยางถูกตองแลว ความเชื่อและการปฏิบัติเหลานี้ก็สามารถผลิดอกออกผลสรางคุณูปการบน
โลกนี้ สอดคลองกับเจตนารมณของอิสลามที่มุงสรางสังคมที่สงบสันติ มีความปรองดอง และเอื้ออาทร
ผลการวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
ไทยมุสลิมที่จะนําไปสูการสรางคุณลักษณะตางๆเพื่อเปนมุสลิมที่แทจริง ซึง สอดคลองกับแนวคิดของฟตฮี
ยะกัน(๒๕๓๐ อิบนุ อิสมาอีล แปลและเรียบเรียง) ที่ไดกลาววาคุณลักษณะตางๆที่ตองมีในตัวของมุสลิมทุก
คนเพื่อใหบุคคลนั้นเปนมุสลิมที่แทจริงมีดังนี้ ๑.ดานอะกีดะฮ(การศรัทธา) ซึงการมีหลักการยึดมั่นที่ถูกตอง
เปนเงื่อนไขประการแรกของผูที่ยอมรับนับถืออิสลาม หลักการยึดมั่นจะตองสอดคลองกับหลักคําสอนในอัล
กุรอานและซุนนะฮ ตองมีความยําเกรงตออัลลอฮและความเขาใจที่ถูกตองตออิสลาม ๒.ดานอิบาดะฮ (การ
เคารพภักดีตออัลลอฮอยางสุดซึ้งในทุกดาน) ๓.เปนมุสลิมดานอัคลาก(จริยธรรม) อัคลากที่ดีเปนเปาหมาย
พื้นฐานของอิสลาม อัคลากเปนเครื่องหมายและผลผลิตจากอีหมาน(การศรัทธา)ที่แทจริงและเปนแกนของอิ
บาดะฮ (การเคารพภักดี) ๔.ดานครอบครัว ตองมีความรับผิดชอบการสรางครอบครัวใหเปนครอบครัว
มุสลิมซึงเปนฐานการสรางความรับผิดชอบตอสังคมตอไป และผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองงานเขียนที่
นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ดีของมุสลิมที่นําเสนอโดยมุฮัมมัด อับดุลลอฮฺ อัลเคาะฏีบ.๒๕๕๔.
(แปล โดยสมบู ร ณ ( ยะอฺ กู บ ) สื บ สุ ข )ในหนั ง สื อ ๑๐ขั้ น ตอนสู ก ารเป น มุ ส ลิ ม คุ ณ ภาพ โดยได ก ล า วถึ ง
คุณลักษณะ ๑๐ ประการ ซึ่งสามารถสรุปดังนี้ ๑.เปนผูทีมีอะกีดะฮ(หลักศรัทธา)ที่บริสุทธิ์ ๒.เปนผูปฏิบัติ
อิบาดะฮฺ(การปฏิบัติศาสนกิจ)อยางถูกตอง ๓.เปนผูที่มีมารยาทที่หนักแนนมั่นคง ๔.เปนผูที่ใฝเรียนใฝรู
๕. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ๖.เปนผูที่มี่ความสามารถในการประกอบอาชีพ ๗. เปนผูที่บําเพ็ญประโยชนตอ
ผูอื่น ๘.เปนผูที่ตอสูกับอารมณใฝต่ําของตนเอง ๙. เปนผูที่รูคุณคาของเวลา ๑๐.เปนผูที่มีระเบียบวินัย
นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคลองกับงานเขียนหนึ่งที่ฉายภาพคุณภาพชีวิตที่ดีโดยใชตัวชี้วัดจาก
เครื่องหมายชีวิตที่มีความสุขของนัศรุล ลอฮฺ ต็อยยิบ (แปลและเรีย บเรีย ง ๒๕๔๗) ในหนังสือหนทางสู
ความสุข ซึ่งไดกลาวไววา ชีวิตของคนเราจะมีความสุขไดนั้นถึงตองมีองคประกอบและปจจัยสําคัญตางๆ
อาทิเชน ๑.มีหลักการศรัทธาที่ถูกตอง หลักการศรัทธาของอิสลามนับเปนการวางรากฐานที่มั่นคงและถาวร
ใหกับชีวิตทั้งนี้เพื่อใหชีวิตมีแผนแหงการชี้นําทางที่ถูกตองและการควบคุมที่ดี และเปนดั่งวิถีทางที่ถู กตองที่
จะนําบุคคลไปความรอดพนและมีความสุขที่แทจริง ๒.การเคารพภักดีตอพระเจา เปนบอเกิดอันกวางขวาง
แหงความพึงพอใจและความสุขในตัวมนุษย ๓.ความผูกพันและการรําลึกถึงพระเจา ๔.ทําดีและมีเมตตา
ธรรมตอผูอื่น ๕.มีสุขภาพที่ดี มีเวลาและปจจัยตางๆเอื้ออํานวย ๖. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยธรรม ๗.
พยายามศึกษาเลาเรียนนําสูการปฏิบัติ ๘.คบหาบุคคลที่มีคุณธรรมเปนเพื่อน ๙. การสรางความปรองดองใน
สังคม ความเปนปกแผนและสมัครสมาน ๑๐.การปรับตัวเขากับผูอื่น
๒.๑.)ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธา ผลการศึกษาพบวา”มัจญลิสอิล
มี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีความสําคัญมาก
๑๔๓

ที่สุด คือ ดานการศรัทธาตออัลกุรอานสูงสุด ดานการศรัทธาตอศาสนทูต รองลงดานที่มีความสําคัญใน
ระดับมาก คือ การศรัทธาตออัลลอฮ การศรัทธาตอวันโลกหนา การศรัทธาตอมลาอีกะห ผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับผลการสัมภาษณตัวแทนกลุมสตรีสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศรัทธาอยูในระดับมากถึงมากที่สุด สงผลทําใหมีการพัฒนา
ดานการศรัทธาเพิ่มมากขึ้น ยึดมั่นตออัลลอฮที่ถูกตองและเขมแข็งมากขึ้น ไดรับความรูดานการศรัทธาใน
ระดับดีและทําใหมั่งคงในดานการศรัทธามากขึ้น มีการพัฒนามากขึ้น มีความรูสึกกับใกลชิดอัลลอฮมากขึ้น
ปฏิบัติตามในคําสั่งใชของพระองคอัลลอฮ อีกทั้งเปนจุดสงเสริมกระตุนใหปฏิบัติตนเปนคนดีมีคุณคาใน
ฐานะที่เปนบาวของพระองคอัลลอฮ มีการปฏิบัติตนตามแนวทางซุนนะห (วจนะและแบบอยางของทานศา
สนฑูตมูฮัมมัด-ซ.ล.) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองสอดคลองกับวาซีม มูฮัมมัด ฟตฮุลลาฮ(Waseem M.
Fathalla,มปป.)ที่กลาววา อิสลามไดวางพื้นฐานของหลักศรัทธาและกฏระเบียบที่ครอบคลุมที่รวมถึง
ความคิดและการปฏิบัติ(ของมนุษย) อิสลามใหความหมายมนุษยวาประกอบดวยสวนที่เปนรางกายและจิตวิ
ญาณ การมีชีวิตที่ดี หมายถึง การคงไวซึ่งความสมดุลยที่ดีระหวางการมีความสุขกับความโปรดปรานของ
ชีวิตและการเติมเต็มเปาหมายการมีชีวิตบนโลกนี้ นั้นคือ การสยบนอบนอมและเคารพภักดีตอพระผูสราง
ดังนั้นมิติคุณภาพชีวิตที่ดี คือ รางกายและจิตวิญญาณ เมื่อชั่งน้ําหนักระหวางคุณภาพชีวติ ดานรางกายและ
จิตวิญญาณแลว อิสลามในความสําคัญในมิติวิญญาณมาก และสอดคลองกับคํากลาวของเชค มุหัมมัด ศอ
ลิหฺ อัล-อุษัยมีน (ซุฟอัม อุษมาน แปล ๒๐๑๐)ที่วา หลักความเชื่อตางๆที่สูงสงและประกอบดวยหลักการ
ตางๆที่ยิ่งใหญเหลานี้จะสงผลใหกับเจาของผูที่เชื่อมั่นศรัทธาดวยผลดีตา งๆใหญหลวงและมากมาย อาทิ
การศรัทธาตออัลลอฮฺ รวมทั้งพระนามและคุณลักษณะตางๆของพระองคจะสงผลใหบาวมีความรักตออัลลอ
ฮฺและยกยองสรรเสริญพระองคปนปจจัยสองประการที่ทําใหเขา(ผูศรัทธา)ลุกขึ้นมาทําหนาที่ตามคําสั่งของ
พระองคและเลิกจากสิ่งพระองคหาม การตามคําสั่งของพระองคและเลิกจากสิ่งพระองคหาม จะทําใหบาว
ไดรับความสุขทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ(ปรโลก) ทั้งระดับปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม
๒.๒.) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจ
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการปฏิบัติศาสนกิจของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก การปฏิบัติตนตามซุนนะหของทานศาสนฑูต (ซ.ล.) สูงสุด รองลง
คือ สรางแรงจูงใจใหรักและอานอัลกุรอานอยางตอเนื่อง สรางแรงจูงใจใหมีความกระตื้อรื้นรนในการศึกษา
อิสลาม และสรางแรงจูงใจในการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
สําหรับมุสลีมะห ทําใหมีความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการเขารวมกลุมศึกษาอัลกุรอาน ไดรับความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนสําคัญๆในอิสลาม มีความตื่นตัวในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
(รักการแสวงหาความรู รักการอาน การเรียนการสอน) ไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
ประกอบศาสนกิจ (อิบาดัต) สามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการปฏิบัติ
ศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี ตามลําดับ และ สตรีสวนใหญแสดงความคิดเห็นวา ”มัจญลิสอิลมี”มี
ความสําคัญทําใหไดความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ)ที่ถูกตองตามซุนนะห(วจนะ
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และการประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง)ของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ซ.ล.) สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
ตามหลักศาสนาอิสลามและพัฒนาไดดีขึ้น มีความตระหนัก ตื่นตัวและมีความพยายามในการพัฒนาการ
ปฏิบัตศาสนกิจใหเปนการงานที่ประเสริฐ(อามาลซอและห)มากขึ้น ไดนําความรูมาพัฒนาตนเองดานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวัน เปนตัวอยางในการปฏิบัติศาสนกิจและ
สามารถเชิญชวนผูอื่นใหปฏิบัติศาสนกิจไดอีกดวย อีกทั้งทําใหมีแรงจูงใจกระตุนใหมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง
(ในทางที่ดี)มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ชวยในการปฏิบัติศาสนกิจ(ทําอีบาดะห)มากขึ้น ทําใหมีการ
สํารวมและปฏิบัติไดถูกตองอยูในหลักอิสลามมากขึ้น สามารถประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอยางของทานศา
สนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.)หางไกลจากชิริก และไดนําการประพฤติปฏิบัติตนของภรรยาทานนบีมาเปนแบบอยาง
ประเด็นหนึ่งที่สําคัญ พบวา”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญในการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู
ของสตรีไดในระดับที่ดีมาก ทําใหเกิดความใฝเรียนใฝรู มีการอานอัลกุรอานมากขึ้น สามารถสรางวิธีการ
เรียนรูโดยการทําฮาลาเกาะฮฺ(ศึกษา)คัมภีรอัลกุรอาน ตอยอดพัฒนาการเรียนรูของสตรีในรูปแบบของกลุม
ศึกษาอัลกุรอานได นําความรูท ี่ไดมาเผยแผตอบุคคลในครอบครัว ไดฟงการบรรยายศาสนามากขึ้น
นอกจากนี้ปนการเสริมสรางแรงจูงใจใหลูกไดมีการใฝเรียนใฝรูอัลกุรอานอยางตอเนื่อง จัดใหมีการเรียนรู
รวมกันผานกลุมฮาลาเกาะฮฺอลั กุรอาน(กลุมศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับอัลกุรอานและอิสลามโดยนั่งในรูปแบบ
วงกลม) ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นแรงกระตุนที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมการศึกษาอิสลามที่เนน
การสรางความรักความรูที่มีอยูในคัมภีรอัลกุรอานและอัลหะดีษ(พระวจนะและแบบอยางการประพฤติ
ปฏิบัติตนของทานศาสนทูต(ซ.ล.) (Abdul Rauf, Muhammad, ๑๙๑๗) อีกทั้งในโครงการดังกลาวอาจมี
การเสริมสรางแรงจูงใจใฝเรียนใฝรูซึ่งเปนผลมาจากหลักคําสอนอิสลามที่มีการบูรณาการเกี่ยวกับการศึกษา
อิสลามในการบรรยายที่เนนย้าํ การศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องและการเปนผูรูเพื่อการพัฒนาตนเองและ
การเชิญชวนผูอื่น และสอดคลองกับซอลีฮะห หะยีสะมะแอ(๒๕๕๖) ที่กลาวไววา อิสลามใหสตรีมีสิทธิดาน
การศึกษาดังหลักฐานจากโองการ(อายัต)อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเปนครั้งแรก ที่กลาววา “จงอานดวย
พระนามของอัลลออฺ” และทานศาสนทูตมูฮัมมัดไดกําชับใหมุสลิมทุกคนไดศึกษาหาความรู ดังวจนะของ
ทานที่วา“การศึกษาหาความรูนั้นเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคน”(รายงานโดย อิบนุมาญะฮฺ) หะดีษดังกลาวนี้
ชี้ใหเห็นวาอิสลามไดใหความเสมอภาค สิทธิและโอกาสแกมุสลิมทุกคนในการศึกษาหาความรู โดยเฉพาะ
ความรูพื้นเกี่ยวหลักการศรัทธา หลักปฏิบัติ ตลอดจนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการดํารงชีวติ ในสังคม อิสลาม
จึงกําชับใหมุสลิมทุกคนตองศึกษาหาความรู ทั้งนี้เพราะความรูจะเปนแสงสวางทําใหมนุษยรูจักแยกแยะ
ระหวางความดีกับความชั่ว เพื่อสงเสริมการประกอบการดีและหามปรามการกระทําความชั่วราย และสราง
อารยธรรมที่สูงสงใหปรากฏแกมวลมนุษยชาติ ที่สาํ คัญอิสลามไดใหแรงจูงใจที่เขมแข็งสําหรับมุสลิมในการ
แสวงหาความรูและการเพิ่มพูนความรู อิสลามไดกระตุนใหมุสลิมแสวงหาความรูและเรียนรูตั้งแตเกิด
จนกระทั่งสิ้นชีวิต แรงจูงใจดังกลาวนี้ปรากฏอยูในอัลกุรอาน และอัลหะดีษดังนี้ ดังเชน การยกยองและให
เกียรติผูรูไวความวา“จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด)บรรดาผูที่มีความรูและบรรดาผูที่ไมมีความรูจะเทาเทียมกันหรือ
แทจริงผูที่มีสติปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ”(ซูเราะฮฺอัซซูมัรที่ ๓๙ อายัตที่ ๙) “อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทอด
เกียรติแกบรรดาผูศรัทธาในหมูพวกเจา และบรรดาผูไ ดรับความรูหลายชั้น”(ซูเราะฮฺอัลมุญาดาละฮฺที่ ๕๘
อายัตที่๑๑) ความสําคัญของการแสวงหาความรูและสถานะของผูที่มีความรู อาทิเชน “การแสวงหาความรู
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นั้นจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน” (รายงานโดยอิบนิมาญะฮฺ จากอะนัส) “ความรู(วิทยปญญา)เปนทรัพย
สมบัติที่หายสาบสูญไปจากการครอบครองของผูศรัทธา หากพบณที่ใดเขาผูนั้นสมควรที่จะตองรับไว”
(รายงานโดย อิบนุมาญะฮฺ) “และผูใดที่เดินในเสนทางเพื่อแสวงหาวิชาความรู อัลลอฮฺก็จะอํานวยความ
สะดวกเสนทางสูสวรรคแกเขาเนื่องเพราะการแสวงหาความรู” (รายงานโดยมุสลิม หมายเลข ๒๖๙๙)
นอกจากนี้ยังมีคํากลาวที่เปนนิยมกลาวอางเกี่ยวกับการศึกษาหาความรูดังเชนที่วา “ จงแสวงหาความรู
ตั้งแตในเปลจนถึงหลุมฝงศพ” “ จงศึกษาหาความรู ถึงแมจะตองไปถึงประเทศจีน”หลักฐานที่ยกมาเปน
ตัวอยางขางตนนั้นชี้ใหเห็นวาความรูหรือการศึกษาหาความรูเปนหนทางที่จะนําไปสูการศรัทธาและความ
สําเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหนา และเปนกระบวนการตอเนื่องตั้งแตในเปลจนถึงหลุมฝงศพ ซึ่งถือเปน
หนาที่ของมุสลิมที่จะตองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลาจนถึงวาระสุดทายของชีวิตบนโลกนี้ นอกจากนั้น
อาจเปนไปไดวา จิตสํานึกแรงจูงใจของกลุมสตรีดังกลาวเกิดขึ้นจากแรงจูงใจจากหลักคําสอนอิสลามที่ได
กําชับใหทุกคนรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและครอบครัวดังหลักคําสอนในอัลกุรอานความวา "โอบรรดา
ผูศรัทธาเอย จงปกปองคุมครองตัวของพวกเจาและครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟนรก ซึ่งเชื้อเพลิงของ
มันคือมนุษยและกอนหิน มีมลาอิกะฮ ผูแข็งกราว หาวหาญ คอยเฝารักษามันอยู พวกเขาจะไมฝา ฝนคําสั่ง
ของอัลลอฮ ในสิ่งที่พระองคทรงมีบัญชาแกพวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามบัญชาอยางเครงครัด”
(อัตตะฮหรีมที่ ๖๖ อายัตที่ ๖) อีกทั้งการศึกษาอิสลามในโครงการดังกลาวอาจเปนแรงจูงใจสตรีมุสลิมใน
การเผยแผความรูหรือความดีงามดังหลักฐานจากวจนะหรือหะดีษของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด(ศอลลัลลอฮูอ
ลัย วซัลลลัม-ขอความสันติสุขจงมีแดทาน)ที่วา“ผูใดเชิญชวนผูอื่นไปสูแนวทางที่ถูกตอง เขาก็จะไดรับผล
บุญเทากับผลบุญของผูปฏิบัติตามคําเชิญชวนของเขา โดยที่ผลบุญของเขาเหลานั้นไมไดขาดหายไปแต
ประการใด (รายงานโดยมุสลิม หมายเลข ๒๖๗๔)
๓.๓) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ความสํ า คั ญ ของ”มั จ ญ ลิ ส อิ ล มี ” ที่ มี ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ด า น
คุณธรรมจริยธรรมของสตรีไทยมุสลิมอยูในระดับมากเชนกัน สตรีกลุมตัวอยางสะทอนถึงความสําคัญของ”
มัจญลิสอิลมี”วา ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก) และทํา
ใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานคุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี ทําให
ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอครอบครัว รองลงทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
สรางความเปนพี่นองในอิสลาม ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมารยาทและคุณลักษณะของผู
ศรัทธา ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอพี่นองมุสลิม ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนมนุษย ซึงสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบวากลุมตัวอยางไดสะทอนให
เห็นวา”มัจญลิสอิลมี”มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานคุณธรรมจริยธรรมของสตรีไทยมุสลิมอยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด ทําใหมีความรูมากขึ้น มีการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม(อัคลาก)ตามที่อิสลามวางไว
สงผลตอการเปลี่ยนแปลตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรมในทางที่ดีขึ้น ปฏิบัติตนใหมีจริยธรรมตามหลักการ
คําสอนอิสลามดีขึ้นและเปนแบบอยางที่ดี มีแรงจูงใจในการทําความดี เชิญชวนผูอื่นสูการทําความดี มี
มารยาทตอครอบครัวและพี่นอง ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับคํากลาวของมัสลัน มาหะมะ (๒๕๕๒)
๑๔๖

ที่วา หลั กการคํ า สอนอิ ส ลามล ว นแลว มีวั ตถุป ระสงคเพื่ อสรา งคุณ ธรรมจริย ธรรมที่ ดีงาม แตคุ ณธรรม
จริยธรรมจะไมเกิดขึ้นหากปราศจากอิหฺซาน(หลักคุณธรรมจริยธรรมในอิสลาม) เพราะอิหฺซานนี้จะชวยให
บุคคลหนึ่งมีจิตใจนอบนอม ถอมตน หางไกลจากความประพฤติที่ชั่วรายตางๆ และนําพาบุคคลสูความสงบ
สุขที่แทจริงในชีวิต...อิหฺซานจะนําพาบุคคลคนหนึ่งใหมีความรักความสามัคคี รังเกียจความชั่ว นอบนอม
ถอมตน หางไกลจากความแข็งกราว เพราะอิสลามมิไดสั่งใหกระทําความดีเฉพาะบุคคลที่มีชีวิตบนโลกนี้
เทานั้น แตจะครอบคลุมผูที่สิ้นชีวิตแลว แมกระทั่งกับสัตวที่เราเชือดเพื่อเปนอาหารก็ตาม
๔)ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัว
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางไดมีความคิดเห็นตอความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดานครอบครัวอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอมีความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตครอบครัวอยูในระดับมากเชนกัน ไดแก โครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
ครอบครัวเปนอยางดีมีความสําคัญอยูในระดับสูงสุด ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทภรรยา
ในอิสลาม ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทมารดาในอิสลาม ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจาก
โครงการไปใชเผยแผในครอบครัวไดเปนอยางดี ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลอบรมเลี้ยงดู
บุตร ตามลําดับ ซึงสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพที่พบวา สตรีกลุมตัวอยางสวนใหญไดแสดงความ
คิดเห็นใหเห็นถึงความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวอยูในระดับมาก
เชน โดยสะทอนเปนโครงการที่ดีมากสามารถนําคําสอนไปใชในชีวิตประจําวันและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวในทางที่ดีขึ้น ทําใหไดนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชเผยแผในครอบครัวได เปนอยางดี ทําให
มีการเปลี่ยนแปลงดานครอบครัวในการนําอิสลามมาใชในชีวิตประจําวัน มีการสรา งบรรยากาศที่เปน
อิสลามมากขึ้น รูหนาที่ของตนเองตอครอบครัว ทําใหตระหนักถึงบทบาทมารดาในอิสลาม บทบาทหนาที่
ของสามีภรรยาและรักกันมากขึ้น เปนแบบอยางที่ดี ทําใหครอบครัวและลูกๆมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีความรักแนนแฟน ครอบครัวมีความกระตือรือรนในเรื่องศาสนาขยัน ศึกษาเรียนรู
อานอัลกุรอานมากขึ้น มีการปฏิบัติศาสนากิจที่ดีขึ้น ทําใหเกิดความสงบความสันติสุขในครอบครัว มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวในทางที่ดีขึ้น ผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ”มัจญ
ลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานครอบครัวของสตรีไทยที่สงผลใหสตรีไทยมุสลิมมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาครอบครัวตามหลักการอิสลาม สอดคลองกับคํากลาวของอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา(๒๕๖๐)ไดกลาวไว
วา ครอบครัว คือ ภาระหนาที่จากอัลลอฮจําเปนตองดูแลใหดีที่สุด และสอดคลองกับขอคิดของเชคมุฮัมมัด
ซอและห อัลมุนัจญิด (มปป.)ที่ไดนําเสนอขอคิดตางๆเพื่อการนําไปใชปรับปรุงครอบครัวใหเปนครอบครัวที่
ดีตามอุดมคติแหงอิสลาม อาทิเชน ๑) ตองมีการอบรมปลูกฝงอีหมาน(ศรัทธา)ใหแกสมาชิกในบาน ๒)ให
ความรูแกมวลสมาชิกในบาน ทั้งนี้เพื่อใหพวกเขาทําความดีและละเวนความชั่ว ถือเปนหนาที่ของมุสลิมทุก
คนที่จะตองสอนสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่นองใกลชิดตลอดจนทุก คนในปกครองใหรูในสิ่งที่อัลลอฮ
ทรงหามและใช ๓)ศึกษาหลักปฏิบัติศาสนกิจในบาน ๔)หาโอกาสรวมปรึกษาหารือกันภายในครอบครัว
และ๕) ใหเอาใสใจลูกๆใหลูกๆทองจําอัลกุรอานและศึกษาประวัติศาสตรอิสลามหรือเรื่องเลาตางๆที่ใหแง
คิดและเปนผลดีตอเด็ก อีกทั้งสอดคลองกับแนวคิดของซุฟอัม อุษมาน (๒๕๕๒)ที่ไดนําเสนอบทบาทมุสลิ
๑๔๗

มะฮฺกับการสรางสรรคสังคม โดยกลาววาสตรีควรบทบาทตอครอบครัวและสังคมดังนี้ ๑)ชวยเหลือสามีใน
เรื่องอาคิเราะฮฺ(ปรโลก) นั่นคือ ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจทั้งที่เปนวาญิบ(บังคับ) และสุนัต(เสริม) ๒)ดูแล
อบรมสั่งสอนลูกๆในเรื่องศาสนา เชน การอบรมมารยาทของลูกๆ ดูแลใหพวกเขารักษาละหมาด ฝกหัดให
ปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ สอนอัลกุรอานใหพวกเขา เปนตัวอยางที่ดีใหลูกเห็น คอยสอดสองดูแลแกไขพฤติกรรม
ที่ไมดีทั้งหลาย ฯลฯ ๓)การตักเตือนซึ่งกันและกันกับสมาชิกในครอบครัวใหอยูในกรอบของศาสนา การ
รําลึกถึงอัลลอฮฺและอาคิเราะฮฺ การสรางนิสัยเชนนี้นับเปนสิ่งที่ดีและควรตองไดรับการสรางสรรคใหเกิดขึ้น
ในบาน การตักเตือนระหวางกันนั้นถือเปนแกนหนึ่งของอิสลาม นอกจากนั้น ยังสอดคลองกับขอคิดของ
เสาวนีย จิตตหมวด(๒๕๕๔) ที่กลาวไวในรายงานการวิจัย ศูนยนโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยชี้ใหเห็นถึงภัยของยาเสพติด ความหวั่นวิตกหวงใยตอมุสลิมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่เชื่อมโยงกับปญหาเด็ก เยาวชน ผูหญิงและครอบครัว และชุมชนที่จะมีผลตอทั้งความ
มั่นคงของมนุษย ตลอดจนความมั่นคงของภูมิภาคและประเทศชาติ โดยมีขอเสนอแนะหลายประการที่
นาสนใจที่เกี่ยวของกับประเด็นบาทบทสตรีคือ การสรางความเขมแข็งในครอบครัว โดยใหพอแมมีความรู
ความเขาใจหลักการอิสลามและนํามาปฏิบัติทําหนาที่ใหถูกตอง เพื่อสรางครอบครัวที่เขมแข็ง มีวิถีในการ
ดําเนินชีวิตอยูบนหลักการอิสลามที่ถูกตอง ซึ่งจะสรางคุณภาพชีวิตแกทุกคน ทั้งในโลกนี้และโลกหนา และ
ไดกลาวถึงความสําคัญของผูหญิงวา ผูหญิงผูเปนภรรยาและแมยอมมีความสําคัญที่สุด เพราะแมสวนใหญ
คือ ผูบมเพาะลูกทั้งชายหญิงที่พวกเขาจะตองเติบโตไปเปนสามี-ภรรยา เปนพอเปนแมตอไปในอนาคต…
ดังนั้น การรวมตัว ของมุส ลิมะหเพื่อขับ เคลื่อนในการพัฒ นาตนเอง และครอบครัวเพื่อเปน และสรา ง
ประชาชาติตัวอยางจึงเปนสิ่งจําเปนและตองเรงกระทําอยางเรงดวน เปนเครือขายในทุกระดับอยางตอเนื่อง
บนฐานของการให
๕) ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคม
ผลการศึกษาพบวา ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใช
ชีวิตในสังคมอยูในระดับมาก ทุกขอมีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยว
กับการทํางานเปนทีม(ญามาอะห)ในอิสลาม ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชชีวิต
ในสังคม ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเพื่อการสรางหรือพัฒนาอุมมะห(ประชาชาติ) ทํา
ใหไดรับความรูเกี่ยวกับสันติภาพในอิสลามและการสรางสันติสุขตามวิถีอิสลาม และทําใหสามารถนําความรู
ไปใชในการใชชีวิตในสังคมไดเปนอยางดี ทําใหสามารถนําความรูที่ไดรับจากโครงการไปใชในการเผยแผใน
สังคมทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณโลกมุสลิมปจจุบัน ทําใหไดรับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทสตรีมุสลิมในการเผยแพรอิสลาม(ดะวะห) สวนประเด็นที่มีความสําคัญอยูในระดับมากแตมี
คาเฉลี่ยต่ําตามลําดับ สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พบวา กลุมตัวอยางสะทอนใหเห็นวา
ความสําคัญของ”มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตในสังคมอยูในระดับมากเชนกัน
สงผลทําใหสังคมมีการตื่นตัวในการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม เทาทันโลกมากขึ้น รูจัก
เสียสละตอสวนรวม เกิดการ(เรียกรอง)เชิญชวน(สูการทําความดี) สามารถสรางแรงจูงใจกระตุนใหตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอการพัฒนาชุมชนและสังคมตลอดเวลา นําอิสลามไปใชพัฒนาสังคมมากขึ้น สามารถ
๑๔๘

นําความรูไปใชประโยชนการปฏิบัติงาน(ในองคกรและสังคม)ไดมาก และเกิดความตระหนักในการพัฒนา
และสรางแบบอยางที่ดีแกคนรอบขาง การจัดโครงการบรรยายประจําเดือนทําใหมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
สังคมเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาความรู ทั้งในดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับอิสลาม การเรียนอัลกุรอาน การ
ทําอีบาดะห(การปฏิบัติศาสนกิจ) เกิดความเปนพี่นองที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการดูแลเอาใจใส รัก
ชวยเหลือกันทําใหมีความเขมแข็งของกลุมทํางาน(ญามาอะห)ชวยเปนเกราะในการปองกันการทําผิดมีการ
พบปะทํางานประสานกันมากขึ้น ไดเรียนรูการทํางานของกลุม(ทํางานเพื่อพัฒนาสังคม)อื่นๆดวย พัฒนา
จากที่สังคมที่มีความไมสงบสุขจะนําพาใหสังคมสันติสุข
ผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดานการใชชีวิตในสังคมของสตรีไทยมุสลิม ซึงสอดคลองกับคําอธิบายของซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๖)
ที่กลาววาอิสลามให สิทธิและความเสมอภาคแกสตรีในการเชิญชวนสูความดีหามปรามความชัว่ ราย อิสลาม
ไดใหความสําคัญในการดํารงไวซึ่งสังคมที่มั่นคงและสงบสันติสุขอยางยั่งยืน จึ่งถือเปนภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบสําหรับปจเจกมุสลิมทุกคนไมวาจะเปนบุรษุ หรือสตรีที่ตองชวยเหลือกันใหความรวมมือในการ
เชิญชวน สงเสริมการประกอบกิจกรรมการงานที่ดีและการปกปองหามปรามในอันที่จะนํามาซึ่งความชั่วราย
หรือเสื่อมเสียตอสังคม ซึ่งสามารถดําเนินการในรูปแบบหลากหลาย เชน การอบรมสั่งสอน การปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม และเผยแผสัจธรรม ดังที่ไดระบุในอัลกุรอานความวา “และพวกเจาจงชวยเหลือกันใน
เรื่องคุณธรรมและความยําเกรง แตพวกเจาอยาไดชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรูกันและพึงเกรง
กลัวอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรุนแรงในการลงโทษ “(อัล-มาอิดะฮฺ:๒) และสอดคลองกับ
แนวคิดของซุฟอัม อุษมาน (๒๕๕๒)ที่ไดนําเสนอบทบาทมุสลิมะฮฺกับการสรางสรรคสังคม โดยกลาววา
การดะอฺวะฮฺ(เชิญชวน)ญาติมิตรและเพื่อนบาน ในกรอบที่อิสลามอนุญาต การเชิญชวนญาติมิตรในบริเวณ
บานใกลเรือนเคียงใหมารวมมือกันทํากิจกรรมเชนจับกลุมเพื่อเรียนรูศาสนาดวยตัวเอง การทําฮาลาเกาะฮห
ศึกษาอัลกุรอาน การใหนาซีฮตั ซึ่งกันและกันการชวยสอนชวยฝกผูอื่นใหรูจักจรรยามารยาทอิสลามและบท
ดุอาอตางๆ รวมทั้งไดทบทวนกิจวัตรของแตละคนใหถูกตองตามซุนนะฮฺ ฯลฯควรหากิจกรรมทางศาสนาที่
เปนประโยชนมารวมกันทําบาง นอกจากจะทํากิจกรรมอื่นๆ ที่กลุมแมบานรูจักและทําอยูบอยๆเชนทําขนม
ตัดเย็บเสื้อผาฯลฯ การทําฮาลาเกาะฮอัลกุรอาน อาจจะทําเปนอาทิตยละครั้งหรือสองครั้ง โดยสามารถทําที่
มัสยิดในหมูบานหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามบานของสมาชิกกลุมก็ไดเชนกัน การสรางสรรคกิจกรรม
เหลานี้ ถือเปนหนึ่งในกระบวนการเพื่อเพิ่มอีมานและขัดเกลาตัวเองใหอยูบนเสนทางของศาสนาอยางเครง
ครัดอยูเสมอ เปนการชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อขยายความดีงามสูคนใกลชิด เปนจุดเริ่มตนในการเสริมสราง
ปจจัยแหงความสงบสุขในสังคมหมูบานโดยมีกลุมแมบานเปนตัวหลักในการดําเนินงาน
ผลการวิจัยในประเด็นดังกลาวยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีตองสอดคลองกับเปาหมาย
การสรางมนุษยในอิสลาม ดังที่ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๖) ไดกลาวถึงการดําเนินชีวิตของมนุษยใน
อิสลามตองสอดคลองกับเปาหมายการสรางมนุษยที่พระผูเปนเจา โดยสรุปมนุษยตองทําหนาที่ในสถานภาพ
ของการเปนบาวที่ภักดีตอพระองค อัลลอฮและมีบทบาทเปนตัว แทนของพระองค ( เคาะลีฟะฮ)บนหนา
แผนดิน(โลกนี้)ในการปฏิบัติภารกิจเชิญชวนสูความดีและหามปรามความชั่วตามความประสงคของพระองค
๑๔๙

อัลลอฮฺ ทั้งนี้เพื่อสรางประโยชนแกโลกนี้และเพื่อสรางความสําเร็จในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังนั้น
มนุษยตองทําหนาที่การงานเพื่อการทุมเทในการพัฒนาตนเองและสังคมใหเปนที่โปรดปรานของพระผูเปน
เจา และผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นถึงผลจากการศึกษาอบรมของสตรีสงผลใหสตรีทําหนาที่ตอในพัฒนา
สังคมที่สอดคลองกับเปาหมายการศึกษาที่ประชุมโลกครั้งแรกวาดวยการศึกษามุสลิมที่จัดขึ้น ณ ประเทศซา
อุดีอารเบีย ในป ค.ศ.๑๙๗๗ ไดมีการระบุเปาหมาย“การศึกษาควรมีเปาหมายเพื่อการเจริญเติบโตที่มีดุลย
ภาพทางบุคลิกภาพทั้งมวลของมนุษย โดยการฝกฝนทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและ
ประสาทสัมผัส การฝกฝนอบรมแกปจเจกมุสลิมตองเปนไปในลักษณะของการเติมเต็มความศรัทธาเขาไปใน
บุคลิกภาพทั้งมวลและสรางใหมีความรูสึกผูกพันกับอิสลาม และใหสามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานและซุน
นะฮ (พระวจนะฮฺและการปฏิบัติของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด (ซ.ล.)และใหระบบคานิยมอิสลามมาควบคุมชีวิต
ดวยความเต็มใจและปติยินดี เชนนั้นปจเจกบุคคลสามารถกาวไปสูการตระหนักตอสถานภาพของการเปน
คอลีฟะฮ ๖ผูแทนหรือผูนําในการเชิญชวนสูความดีและหามปรามความชั่ว (Syed Muhammad alNaquib al-Attas.,๑๙๗๙:Foreword อางถึงในซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ, ๒๕๕๒) และสอดคลอง
กับแนวคิดของหะซัน ลังฆูลง(Langgulung, Hasan (๒๐๐๐)ที่กลาวไววาเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษาอิสลามสองประการ คือ การสรางมนุษยที่ดี และการสรางสังคมที่ดีบนพื้นฐานของหลักคําสอน
อิสลาม การสรางมนุษยที่ดี ที่มีความศรัทธาวาเขาเปนเคาะลีฟะฮฺ(ผูนํา)ของอัลลอฮฺบนหนาแผนดิน จะตอง
มุงสรางความสมบูรณทั้งในดานการกระทําและบุคลิกภาพ ตลอดจนความประพฤติ การสรางสังคมที่ดีบน
พื้นฐานของหลักคําสอนอิสลาม อาทิ ชวยสังคมในการสรางความสัมพันธทางดานสังคมที่มีการประสาน
ความรวมมือกันและมีดุลยภาพ สรางความเขมแข็งทางสัมพันธไมตรีในระหวางมุสลิมและมี เอกภาพความ
เปนพี่นองผานการบูรณาการความคิด เจตคติและคานิยม ชวยสังคมมุสลิมพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ มุงสู
การพั ฒ นาสั ง คมอิ ส ลาม เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ทางด า นเอกลั ก ษณ ข องวั ฒ นธรรมอิ ส ลาม
และผลการศึกษายังสะทอนใหเห็นวาโครงการมีความสําคัญในการสะทอนผลการศึกษาอิสลาม
นําไปสูการความรวมมือชวยเหลือกันในสังคมอีกดวย ซึงสอดคลองกับคํากลาวของมัสลัน มาหะมะ(๒๕๕๒)
ที่วา อิสลามไดกําหนดใหมุสลิมมีหนาที่ที่จะตองใหความชวยเหลือซึงกันและกัน กํากับกันในเรื่องความดี
และหามปรามความชั่ว และคอยสอดสองดูแลมิใหความชั่วรายเขามาในสังคมของตน
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ ๓) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสันติสุข
ผลการศึกษาพบวา กลุมสตรีและนักวิชาการไดใหแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการ
เรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตไดใหแนวทางสําคัญๆในดานตางๆดังนี้
๓.๑) ดานหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสําหรับ”มัจญลิสอิลมี”หรือโครงการบรรยาย
ประจําเดือนควรใหมีมาตราฐาน มีออกแบบกําหนดเปาหมายและเนื้อหาหลักสูตรใหมีความชัดเจนและให
บูรณาการครอบคลุมมิติสําคัญๆในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนอิสลามทุกดาน โดยเนนอัลกุรอานและ
๑๕๐

อัลหะดีษเปนแกนกลางหัวใจของหลักสูตร หลักสูตรตองออกแบบที่สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ของกลุมเปาหมาย และสอดรับกับบริบทการพัฒนาคนในสังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ เนนมิติการสรางสันติ
และมิติการปฏิสัมพันธกับตางศาสนิก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นตางๆรวมสมัย
เปนตน ที่สําคัญหลักสูตรควรมีนโยบายกวางๆในการขับเคลื่อนสังคมสันติ บรรจุหลักการสรางกระบวน
ทัศนวาดวยการสรางความรักความเปนพี่นอง หลักอุมมาตุลวาฮีดะห(ความเปนเอกภาพหนึ่งเดียว)สําหรับ
มุสลิม การสรางความสมานฉันท และความรูเกี่ยวกับ อิสลามศาสนาสันติภาพสําหรับคนตางศาสนิก ผล
การศึกษาที่เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวขางตนสอดคลอง Ali Ahmad Madkour (๑๙๙๒) ที่
ไดกลาวถึงหลักสูตรการศึกษาอิสลามมีลักษณะที่เปนเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจากหลักสูตรทั่วไป ซึ่งมโน
ทัศนหลัก
สูตรการศึกษาอิสลามมีลักษณะที่สําคัญ อาทิเชน เปนหลักสูตรที่ถูกประทาน(วะหฺยู)หรือเปนแผนงานที่มี
หลักฐานและเปาหมาย ซึ่งเปนหลักสูตรที่มีลักษณะที่สมบูรณและบูรณาการ เปนหลักสูตรแหงเตาหีด(การ
ใหการศรัทธาตอพระองคอัลลอฮฺผูทรงเอกะ) หลักเตาหีดถือเปนหลักการของระบบอิสลามและหลักสูตร
การศึกษา และเปนขอเท็จจริงพื้นฐานในการศรัทธาในอิสลาม เปนหลักสูตร “นานาชาติหรือไรพรมแดน”
มีความสมบูรณและครอบคลุมซึ่งไมจํากัดอยูเฉพาะ“ความเปนพลเมืองที่จํากัด”เปนหลักสูตรที่ “มั่นคง” บน
พื้นฐานการเคลื่อนไหวภายในกรอบและกฎที่ไดถูกกําหนดไว ทุกการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาจะครอบ
คลุมและคงไวซึ่งสัจธรรม คานิยมและบรรทัดฐานที่ไดกําหนดไวในกฏของชีวิตที่พระองคอัลลอฮทรงกําหนด
ไว เปนหลักสูตรที่มีความสมดุล เปนหลักสูตรเชิงบวกที่ไดมาจากความสัมพันธเชิงบวกของพระองคอัลลอฮฺที่
มีตอสิ่งถูกสรางตางๆรวมถึงมนุษยดวย เปนหลักสูตรที่มี“ความเปนจริง”ใชกับโลกแหงความเปนจริง จัดการ
เกี่ยวกับความเปนจริงที่มีเปาหมายอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของรุสนานี ฮาชิม
(Rosnani Hashim ๒๐๐๑)ที่กลาวไววา การออกแบบหลักสูตรการศึกษาอิสลามนั้นมโนทัศนอิสลามจะตอง
ถูกบรรจุไวในหลักสูตร มโนทัศนอิสลามดังกลาวมีดังตอไปนี้ ๑) ทัศนะอิสลามตอพระผูส ราง ๒) การสราง
มนุษยและเปาหมายของมนษยเพื่อการภักดีและการเปนเคาะลีฟะฮฺ(ตัวแทนของพระผูเปนเจา)เพื่อสงเสริม
ความดีและหามปรามความชัว่ และเผยแผสาสนอิสลาม ๓) ความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระผูสราง ๔)
ความสัมพันธของมนุษยกับมนุษยดวยกัน เพื่อสรางความยุติธรรม ความเอกภาพของจิตใจ คุณคาและ
ศักดิ์ศรี สรางอัคลาก (จริยธรรมที่สูงสง) เปนตน ๕)ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในฐานะที่
เปนเคาะลีฟะฮฺ ๖) การพัฒนาตนเอง ๗)เปาหมายการมีชีวติ ของมนุษย ๘)การพัฒนาจริยธรรมอิสลามเพื่อ
สรางสิ่งแวดลอมที่มีวิญญาณเชนเดียวกับอิสลาม ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรหากมีการนํามโนทัศนที่กลาวมา
ขางจะสงผลใหหลักสูตรเปนที่สามารถขับเคลื่อนมิติการสรางสังคมสันติไดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เปนหลักสูตรที่
เหมาะสมที่สุดในการพัฒนามนุษยตามบริบทการศึกษาอิสลาม และสอดคลองกับคํากลาวของอิสมาอีลลุตฟ
๑๕๑

จะปะกียา (๒๐๑๕)ที่วา หลักสูตรที่ถูกตองและมีเนื้อหาความรูที่เปนประโยชน ความรูที่ถูกตองนั้น คือ
ความรูจากวะหยู(การวิวรณ) ซึงมาจากอัลลอฮและทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือ อัลกุ
รอานและซุนนะห(วจนะและแบบอยางการประพฤติปฏิบัติของทานศาสนฑูตมูฮัมมัด) ความรูวะหยูที่มีในอัล
กุรอานและซุนนะหนั้นครอบคลุมทุกแงมุมที่จําเปนในการดําเนินชีวิตของมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนา...
ประเด็นความรูในเรื่องอะกีดะห(การศรัทธา) ชะรีอะห(กฎหมาย) และศีลธรรมจรรยา มีครบถวนสมบูรณ
ที่สุดแลวในการอธิบายวะหยูจากอัลกุอานและซุนนะห เพียงแคใหมีการอธิบายเพิ่มเติมจากอุละมาอ
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องวะหยูที่เชื่อถือไดก็พอ สวนความรูของอัลลอฮที่พูดประเด็นการบริหารจัดการทางวัตถุ
และปจจัยทางโลก บางอยางไดรับการอธิบายอยางคราวๆในเรื่องประเด็นหลักๆ ซึงเรื่องปลีกยอยใหเปน
ภาระหนาที่ในการคิดคนควาของมนุษย บนพื้นฐานของซุนนะตุลลอฮหรือกฏที่อัลลอฮกําหนดมา ผานการ
สังเกต วิจัย และทดลองของมนุษยเอง นอกจากนี้ เนื้อหาหลักสูตรที่คนพบในการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของคุรชีด อะหมด (พิเชฏฐ กาลามเกษตร แปล ๒๕๔๐)ที่ไดนาํ เสนอทัศนะอิสลามที่มีตอชีวิตแบบ
อิสลาม ศาสนาและวัฒนธรรมไวตอนหนึ่งซึงไดกลาวไววา อิสลามเชิญชวนใหมนุษยดําเนินชีวิตที่สมบูรณ
คําสอนอิสลามครอบคลุมกิจกรรมของมนุษยทุกดาน ครอบคลุมทั้งดานวัตถุและดานจิตใจ ทางดานปจเจก
บุคคลและทางดานสังคม ทางดานการศึกษา และทางดานวัฒนธรรม ทางดานเศรษฐกิจและดานการเมือง
ตลอดจนเรื่องของธรรมชาติ และกิจการตางประเทศ ที่สําคัญอิสลามใหศรัทธาและศาสนาเปนรากฐานของ
สังคมมนุษยทั้งหมด และเปนเครื่องกําหนดขอบขายความสัมพันธตางๆของสังคม กลุมสังคมและชุมชน
ตางๆ
ในประเด็นของผลการวิจัยที่พบวามีขอเสนอแนะวาหลักสูตรตองออกแบบที่สอดคลองกับบริบท
และความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดรับกับบริบทการพัฒนาคนในสังคมยุคศตวรรษที่ ๒๑ เนนมิติ
การสรางสันติ และมิติการปฏิสัมพันธกับตางศาสนิก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงประเด็น
ตางๆรวมสมัย ประเด็นดังกลาวสอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาอิสลามที่เนนหลักการยืดหยุน พลวัตร
และมีความเปนจริง หลักสูตรตองมีความยืดหยุน มีความเปนพลวัตร และมีความเปนจริงเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม(Parker, Shamsoodien, B.,๑๙๙๗)
๓.๒.) ดานวิทยากรประจําโครงการ วิทยากรนับเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในกลุมองคกรสตรี ผลการศึกษาพบวา มีขอเสนอให การกําหนดตารางสอนและ
วิทยากรอาจารยรับผิดชอบใหชัดเจน คัดสรรวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีศาสตรและศิลปในการนําเสนอ
เนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึงสอดคลองกับหลักคําสอนในคัมภีรอัลกุรอานที่วา “จง
เรียกรองสูแนวทางแหงพระผูเปนเจาของสูเจาโดยสุขุม(วิทยปญญา) และการตักเตือนที่ดี และจงโตแยงพวก
เขาดวยสิ่งที่ดีกวา” หมายถึง ดวยเหตุผลและหลักฐาน ดวยความสุภาพและออนโยน (อัลกุรอาน ซูเราะหที่
๑๕๒

๑๖ อายะหที่ ๑๒๕) และสอดคลองกับอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา (๒๐๑๕) ที่เสนอวามูอัลลิม ร็อบบานีย ครู
ผูสรางประชาชาติตองมีคุณลักษณะตางๆที่สําคัญ อาทิเชน ๑.ฟะฮัม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอัลกรุอาน
และซุนนะห มีความรูความเขาในสาขาที่เชี่ยวชาญ มีความรูอื่นๆ ความทางดานภาษา เทคนิควิธีการสอน
การดะวะห (เผยแผ) จิตวิทยา และอื่นๆ ๒.มีอัคลาก(จรรยามารยาท)ที่มีเกียรติ เพราะจรรยามารยาทที่ดี
คือ รองรอยแหงความศรัทธาและผลแหงความรูที่ถูกตอง มารยาทที่งดงามและมีเกียรติมีผลอยางมากตอ
การอํานวยความสําเร็จในการสอนและตัรบียะหไมวาจะในทางวาจาหรือในทางประพฤติ ควรมีการสราง
วิทยากรมุสลีมะห(สตรีมุสลิม)รุนใหมในการมาทําหนาที่เปนวิทยากร สอดคลองกับความคิดเห็นของตัวแทน
สตรี ข องสมาชิ ก องค ก รสตรี แ ห ง หนึ่ ง ที่ เ สนอว า วิ ท ยากรควรเป น คนขององค ก รเพราะจะรู ห น า ที่ แ ละ
รับผิดชอบได
๓.๓.) ดานการจัดทําสื่อ มีขอเสนอแนะที่สําคัญเกี่ยวกับสื่อหรือหนังสือที่ควรใชสําหรับโครงการ
ดังนี้ ควรมีสื่อหรือหนังสือประกอบเพื่อสมาชิกไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมกับ การสรางสันติสุขในครอบครัว
และสังคม และควรมีการรวบรวมเนื้อหาขอมูลเพื่อเผยแผความรูสูสาธารณชนที่กวางขวางออกไปโดยจัดทํา
ในรูปเลมหนังสือหรือบทสรุปเนื้อหาสั้นๆหรือผานระบบสารสนเทศสื่อสารออนไลนหรือเฟส(ที่เกี่ยวของ) อีก
ทั้งควรมีการจัดทําสื่อประมวลคําศัพทเฉพาะทางดานอิสลามศึกษาเพื่อความเขาใจในเนื้อหาบริบทที่ชัดเจน
ถูกตองยิ่งขึ้นและเปน พื้น ฐานในการเรีย นรูเนื้อหาในระดับ ที่มีความยากมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การศึกษาเรีย นรูที่จัดขึ้น โดยการนั้น มีการรวมตัว กันเดือนละหนึ่งครั้ง การจัดทํา สื่อหรือหนังสือจะเปน
ชองทางหนึ่งในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในการอานศึกษาทําความเขาใจใน
ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของ อีกทั้งเปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหมีชุมชนรักการอานเพื่อการพัฒนา
ตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถนําความรูจากสื่อหรือหนังสือไปเผยแผตอสมาชิกในครอบครัวและ
บุคคลอื่นๆไดอีกดวย
๓.๔.) การบริหารจัดการโครงการ มีขอเสนอแนะใหมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความตอเนื่อง มี
การจัดการระบบทีม่ มี าตรฐาน พัฒนาคณะกรรมการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตองเปน
ผูที่มีความรับ ผิดชอบ มีความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)อยางสูงในการทํา งาน พัฒนาตนเองดานความรูอยา ง
ตอเนื่อง เปน แบบอยา งที่ดี ซึงสอดคลองกับ เชคมุศเฏาะฟา อัฏ -เฏาะฮาน ( นัศรุล ลอฮฺ ต็อยยิบ แปล
๒๕๔๕) ที่ ก ล า วถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของมุ ส ลิ ม ยุ ค ใหม โ ดยเฉพาะผู ที่ ทํ า งานเป น นั ก เผยแผ อิ ส ลามควรมี
บุคลิกลักษณะในดานตางๆดังนี้ มีความบริสุทธิ์ใจ (ความอิคลาศ) ในการทํางาน หลีกหางจากสิ่งที่นาเคลือบ
แคลงสงสัย(ซุบฮาต) รับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องที่ไมกอประโยชน มีความมุงมั่นตั้งใจ
จริง เปนบุคคลที่มีทัศนะคติ มีภูมิความรูและการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับอีกทั้งมีการเสนอใหมีการ
พัฒ นาจัดทํา ระบบสารสนเทศ(Data Base)ขององคกรที่เกี่ย วกับ เนื้อหาสูตรและวิทยากร มีส ถานที่
เอื้ออํานวย มีอุปกรณเครื่องเสียงที่ดีและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไปประโยชนการการจัดการ รูปแบบ
การประชาสัมพันธโครงการควรใหเปนที่แพรหลายกวางขวางและเชิงรุกมากขึ้น ผานชองทางสื่อตางๆที่มีใช
กันอยางแพรหลาย ควรมีศูนยประสานงานในการประสานงานติดตอวิทยากรสําหรับองคกรสตรีในพื้นที่
๑๕๓

สามจังหวัดขึ้นมาเพื่อการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับวิทยากร มีผูประสานงานติดตอ
วิทยากร และประชาสัมพันธ(โครงการ) ขอเสนอเสนอดังกลาวนี้อาจจะดําเนินการไดโดยขอความรวมมือ
จากเครือขา ยองคสตรีในพื้น ที่หรือสถาบั น อุดมศึกษาในพื้น ที่ซึงจะทําใหการบริหารจัดการในประเด็น
ดังกลาวนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๕.) ควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการควรมีความ
ตอเนื่องและจัดกิจกรรมใหนาสนใจ มีรูปแบบที่หลากหลาย การจัดกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสในผูเขารวม
โครงการไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึงกันและกันแสดงความคิดเห็น(ในประเด็นที่บรรยาย) เพื่อถอด
บทเรียนและนําความรูไปสูการปฏิบัติประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
(workshop) สานเสวนา โครงการบรรยายประจําเดือนสัญจร ตามเครือขายตางๆในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ควรกิจกรรมอื่นๆมาบูรณาการในโครงการดวย เชน ควรมีกิจกรรมบริการชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนมี
สวนรวมดวย กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน การสงเคราะหเด็กกําพรา การรณรงคการบริจาคสมทบทุนการ
ชวยเหลือในกิจกรรมตางๆและกิจกรรมประชาสัมพันธขาวสารเพื่อใหเทาทันสถานการณปจจุบัน ขอเสนอ
ดังกลาวสอดคลองกับขอเสนอของสตรีกลุมตัวอยางที่อยากใหมีจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีการปฏิบัติ
จริงดวยในบางโอกาส อีกทั้งอาจจะเนื่องมาจากวาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสื่อออนไลน ที่
เกี่ยวกับการนําเสนอความรูเกี่ยวกับอิสลามมีหลากหลายรูปแบบนาสนใจ ทําใหเขามามีอิทธิพลตอรูปแบบ
การเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมที่ตองการใหมีการนําเสนอกิจกรรมที่หลากหลายนาสนใจ
๓.๖.) การขยายผลและการสรางความรวมมือเครือขาย แนวทางในการสงเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรูของกลุมสตรีไทยมุสลิมเพื่อการตอยอดขยายผลโครงการและการสรางความรวมมือเครื่อขาย ไดมี
ขอเสนอแนะหลักๆไวสองประเด็น คือ การจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน และการสรางความรวมมือเครือขาย
ประเด็น การจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน เปนรูปแบบการสงเสริมการศึกษาที่ตอยอดจากการจัดโครงการ เปน
การสงเสริมการศึกษาเรียนรูผานกลุมศึกษาอัลกุรอานเปนกลุมเฉพาะสําหรับสมาชิกที่ไดเขามารวมโครงการ
อยางตอเนื่องเปนระยะเวลามากกวาหนึ่งปขึ้นไป ซึงเปนขอเสนอที่สอดคลองกับแนวทางการสงเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรูที่ทานศาสนทูตไดใชในการสอนบรรดาสาวกของทานซึงรูจักกันในชื่อที่เรียกวา หะละ
เกาะห(Halaqah)หรือกลุมศึกษา ดังที่ Che Noraini Hashim ไดกลาวไววา หะละเกาะหเปนกลุมศึกษาที่มี
ปฏิสัมพันธตอกันซึงเปนกลุมที่ศึกษาอัลกุรอานและหะดีษ (วจนะของทานศาสนทูต ซ.ล.)นั่งในรูปวงกลม
เปนรูปแบบวิธีการที่ทานศาสนฑูต(ซ.ล.)ใชในการสอนบรรดาสาวกของทาน ธรรมชาติการเรียนที่ไมเปน
ทางการจะทําใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูใหมอยางมีศักยภาพและสานสัมพันธสมาชิกสู ความ
เปนพี่นองที่เขมแข็ง และสอดคลองกับอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา (๒๐๑๕)ที่กลาวเชิญชวนวา รวมกันฟนฟู
กลุมศึกษาหะละเกาะฮฺอัลกุรอานและการเผยแพรอิสลาม รวมทั้งการชวยกันสั่งเสียในคุณธรรมความดีและ
หักหามกันในสิ่งที่ไมถูกตอง อยางนอยในวงเล็กๆ โดยยึดหลักตามแนวทางของนบี และสอดคลองกับอิสมา
อีลลุตฟ จะปะกียา (๒๕๕๗)ที่ไดเรียกรองเชิญชวนใหตางคนตางฟนฟูความศรัทธาตออัลลอฮและอัลกุรอาน
คัมภีรของพระองคใหใหมเอี่ยมอยูเสมอ ดวยการทําหะละเกาะหอัลกุรอาน หรือพยายามเขาเปนสมาชิกของ
๑๕๔

กลุม หะละเกาะหอัลกุรอาน หะละเกาะหใดหะละเกาะหหนึ่งในทุกๆเวลาและทุกๆสถานที่ ชวยกันชูสโลแกน
“หนึ่งครอบครัว หนึ่งหะละเกาะหอัลกุรอาน. “หนึ่งครอบครัว หนึ่งคนทองจําอัลกุรอาน” และ “หนึ่งมัสญิด
หนึ่งมัจญลิสอิลมี”ขั้นมาใหเปนจริงใหได เผื่อวา ดวยการนําทางของอัลลอฮ พวกเราทั้งหลายจะไดเปน
ชาวอัลกุรอาน และเปนที่รักของอัลลอฮ พรอมทั้งไดรับการชี้นําจากทางนําอัลกุรอานสูวิถีแหงการดํารงชีวิต
ที่เที่ยงตรงที่สุดในการมีชีวิตที่ดีในโลกนี้ และไดรับการชวยเหลือจากอัลกุรอานในปรโลกใหไดเขาสวรรค
ในประเด็นการสรางความรวมมือเครือขาย ไดมีการเสนอแนวทางการสรางความรวมมือและการ
ขับเคลื่อนมัจญลิสอิลมีสูการพัฒนาโดยการขยายเครือขายการทํางานใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อการพัฒนา
หลักสูตร จัดเวที่พบปะวิทยากรเพื่อการแลกเปลี่ย นเรียนรูในการนําเสนอไปในทิศทางเดีย วกัน ใหมี
เครือขายทุกๆอําเภอ สําหรับองคกรในบางพื้นที่ ใหมีโครงการทุกมัสยิด ขยายครอบคลุมมุสลิมทุกจังหวัด
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ควรมีการทํางานบูรณาการความรวมมือกันหลายๆหนวยงานและองคกร
หลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งในชุ ม ชน ระหว า งองค ก รสตรี กั บ มั ส ยิ ด โรงเรี ย น องค ก รศาสนา เช น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอิสลาม อีหมามและกรรมการมัสยิด องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองทองถิ่น เชน
อบจ อบต. เทศบาล การปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน สอดคลองกับเสาวนีย จิตตหมวด(๒๕๕๔)
ที่กลาวไวรายงานการวิจัย ศูนยนโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมผานการสรางชุมชนใหเขมแข็ง
โดยมีมัสยิดเปนศูนยกลางเชนในอดีต สรางจิตสํานึกใหทุกฝายปฏิบัติตอกันดวยความเคารพ และใหเกียรติ
ซึ่งกันและกันในเรื่องของศาสนาและควรนําขอวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ มะหะหมัด) มา
เปนแนวทางในการปฏิบัติ พัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อเปนการสรางคนใหมีทั้งความรูและ
คุณธรรม
๕.๓.ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต”ในครั้ง
นี้สามารถใหขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาวิจัยไปใชประโยชนและเพื่อการพัฒนางานวิจัยตอไป
ดังนี้
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
๑.) รูปแบบการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู “มัจญลิสอิลมี”ที่จัดโดยองคกรสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิม ในระดับ
มาก รูปแบบดังกลาวนี้เปนรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับเจตนารมภของพระราช
บัญญัติ สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ ๑๑
ที่เนนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใหสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐรวมมือกับภาคีเครือขายเพื่อดําเนินการเกิดความรวมมือและสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของ
๑๕๕

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรม
อยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยเฉพาะหนวยงานภาคของรัฐบาลที่เกี่ยวของโดยตรง เชน องคการบริหาร
สวนจังหวัดและสํานักงานบริหารกิจการอิสลามประจําจังหวัด เฉกเชนองคบริหารสวนจังหวัดปตตานีไดให
งบประมาณสนับสนุนบางสวนในการจัดกิจกรรมโครงการแกสมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานีและชมรมมุสลี
มะห มัส ยิ ดตะลุบั น สายบุ รี ปตตานี จึงส งผลทํา ใหการดํ า เนิน การโครงการเป น ไปอยา งตอเนื่ อง และ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ที่เปดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาและองคกรที่เกี่ยวของควรมีการ
สงเสริมสนับสนุนวิทยากรอยางตอเนื่องและการพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น หากสตรีไทยมุสลิม
ไดรับการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบการศึกษาที่สอดคลองกับหลักคําสอนศาสนาก็จะสงผลใหมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้นและจะสงผลดีตอการเสริมสรางสังคมในพื้นที่ใหมีความสันติสุขอยาง
ยั่งยืนสืบไป
๒.) องคกรสตรีไทยมุสลิมตางๆควรมีการประเมินการจัดกิจกรรมโครงการอยางตอเนื่องและควรมี
การวางแผนการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรใหเปนระบบและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทุกดานใน
ยุครวมสมัยอยางสมดุลและเหมาะสม เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมและการพัฒนาครอบครัว
สันติสุขอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการเสริมสรางความรูความเขาใจ ความตระหนัก คานิยมที่ถูกตองใน
บทบาท หนาที่และสิทธิสตรีมุสลิมตอตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อการใชชีวิตที่สันติสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในยุคศตวรรษที่ ๒๑ อันจะสงผลตอการเสริมสรางครอบครัวและสังคมสันติสุขยั่งยืนสิบไปอยางมี
คุณภาพบนพื้นฐานการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูและการศึกษาอิสลามที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
๓.) ควรเนนการนําอัลกุรอานและหะดีษมาเปนแกนแกนหัวใจของหลักสูตร และควรมีการบูรณา
การเนื้อหาหลักสูตรที่เนนมโนทัศนการสรางวัฒนธรรมใฝสันติใหมากยิ่งขึ้ นสําหรับการใชชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรมในยุคศตวรรษที่ ๒๑ที่คนสวนใหญใชชีวิตอยางเรงรีบตลอดเวลา ทําใหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
ค อ นข า งเปราะบาง หลั ก สู ต รควรการเสริ ม สร า งความรั ก ความเป น พี่ น อ ง ความเป น เอกภาพ ความ
สมานฉันท การใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมที่เนนการสรางสันติภาพเชิงบวก ควรมีการจัดหาหรือจัดทําสื่อ
หรือหนังสือเพื่อเสริมสรา งความรูความเขาใจในดา นการเสริมสรางสังคมสันติสุขที่ครอบคลุมในทุกมิติ
สําหรับสมาชิกโครงการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในหมูสตรีไทยมุสลิมให
มีความเขมแข็งและสังคมหรือสาธารณะชนในวงการออกไป เปนอีกชองทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหมีการดําเนินชีวิตอยางสันติสุขสืบไป อีกทั้งเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาองคความรูตอยอดตอไป
๔.) ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโครงการที่หลากหลายและนาสนใจ นํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมอยางสรางสรรค ใชสื่อที่ดึงดูดใจเพิ่มขึ้น และเปดโอกาส
ใหมีกิจกรรมกลุมในชวงสุดทายของการจัดกิจกรรม เพื่อเปนเวที่ใหสมาขิกไดแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
๑๕๖

ความคิดเห็น สะทอนคิดเพื่อการถอดบทเรียนไปสูการประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไปอยางมีคุณคา และ
ควรมีกิจกรรมโครงการที่บูรณาการกับกิจกรรมบริการสังคมที่เนนจิตอาสาและการบําเพ็ญประโยชน การ
รณรงคชวยเหลือเด็ก เยาวชน คนกําพรา คนยากไร และคนดอยโอกาสอยางสม่ําเสมอ
๕.) ควรมีการจัดการอบรมหรือการประชุมปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสตรีที่เปน
คณะกรรมการบริหารและดําเนินงานโครงการใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการอย า งมีป ระสิท ธิภาพในดา นตา งๆที่ครอบคลุม ตั้งแตดา นวิช าการ ด า นการจัดกิ จ กรรม การ
ประสานงานประชาสัมพันธ การประเมินโครงการ การจัดกิจกรรมโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปนตน
๖.) ควรมีการผลักดันใหสตรีที่เขาโครงการไดมีการศึกษาเรียนรูอยางตอเนื่องโดยสามารถสงเสริม
ผานกลุมศึกษาอัลกุรอานโดยการจัดกลุมในหมูสตรีที่เปนสมาชิกที่เขารวมโครงการเปนกลุมเล็กๆทีส่ ามารถ
สื่อสารในกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาที่กําหนดขึ้นครั้งละ ๑-๒ ชั่วโมง และสงเสริมใหสมาชิกไปจัด
ทํากับสมาชิกครอบครัว การดําเนินการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูในรูปแบบดังกลาวจะสงผลดีอยางยิ่งใน
การสรางทักษะการเรียนรู ทักษะการคิดวิเคราะห การสรางความรวมมือฉันทพี่นองที่เขมแข็ง ซึงจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสรางสันติสุขในครอบครัวและสังคมตอไป
๗.) ควรมีการจัดประชุมพบปะระหวางองคกรสตรีไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความรวมมือในการสงเสริมวัฒนธรรมเรียนรูสรางสันติสุขโดยมีเปาหมายเพื่อการ
สรางความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการจัดกิจกรรมโครงการใหมีประสิทธิภาพที่เขมแข็ง
และบรรลุเปาหมายตลอดจนวัตถุประสงคของโครงการอยางแทจริง โดยมุงเนนประเด็นการพัฒนาในเรื่อง
ศูนยประสานงานกลาง การพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารโครงการ เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร สื่อประกอบ
การประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสรางฐานขอมูล การจัดหา
งบประมาณ การพัฒนาเครือขายความรวมมือสามารถทํางานรวมกับสภาความรวมมือองคกรสตรีมุสลิม
เพื่อสันติภาพ(สอส.) ซึงเปนองคกรสตรีทจี่ ัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือในการ
ทํางานขององคกรเครือขายสตรีมุสลิมเพื่อสรางสันติภาพในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว สังคม สงเสริม
และสนับสนุนการทํางานองคกรสมาชิกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเปนองคกรที่เปนศูนยกลางในการ
ประสานงาน สงเสริม และพัฒนาองคกรสตรีในเครือขายทั้งในแล ะตางประเทศ พัฒนาเด็ก สตรี และ
องคกรสตรีใหมีคุณภาพบนพืน้ ฐานคุณธรรม ซึงองคกรสตรีที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ลวน
เปนสมาชิกองคกรเครือขายของสภาความรวมมือองคกรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ (สอส.) ถือเปนชองทาง
หนึ่งที่สามารถการแสวงหาความรวมมือไดอยางเขมแข็ง
๘.) ควรมีการแสวงหาความรวมมือที่ดีรวมกันระหวางองคกรสตรีไทยมุสลิมกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่ที่มีบทบาทในการบริการวิชาการแกสังคมดานอิสลามศึกษา อาทิเชน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และสถาบันสถาบันอิสลามศึกษาและภาษา
อาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร ในการสงเสริม สนับสนุนนักวิชาการผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากร
๑๕๗

และใหการแนะนําปรึกษาดานการพัฒนางานวิชาการแกองคกรสตรีที่เกี่ยวของใหมีความเขมแข็งและมี
มาตรฐานในการจัดโครงการ
๙.)ควรมีการขับเคลื่อนการทํางานแบบบูรณาการความรวมมือสรางเครื่อขายระหวางองคกรสตรี
ไทยมุสลิมกับฝายและหนวยงานหรือองคกรตางๆที่เกี่ยวของในชุมชนและพื้นที่ เชน มัสยิด โรงเรียน องคกร
ศาสนา สํานักงานคณะกรรมการอิสลาม อีหมามและกรรมการมัสยิด องคกรปกครองทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบล เชน อบจ อบต. เทศบาล การปกครองทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อ
การสานสัมพันธในการรณรงคเชิญชวนขับเคลื่อนใหประชาชนโดยเฉพาะสตรีมุสลิมในพื้นที่ตางๆหมูบาน
มัสยิด อบจ. อบต.ไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง เพื่อการ
เสริมสรางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมฐานแหง การเรียนที่สงเสริมวัฒธรรมอิกเราะห
(การศึกษาอิสลาม)ซึงเปนอัตลักษณสําหรับพื้นที่แหงนี้ใหคงอยูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูคนในพื้นที่ใหมี
คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสืบไป
๑๐.)กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมควรสงเสริมงบประมาณในการวิจัยเกี่ยวกับการ
สงเสริมวัฒนธรรมการศึกษาการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมอยางตอเนื่องทั้งนี้จะไดรวบรวมองคความรูที่มี
คุณคาจากงานวิจัยมาใชในการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งกลุมสตรีมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหมีศักยภาพในการเปนแกนนําสตรีในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในพื้นที่ใหมีความสันติสุขที่ยั่งยืนอยาง
ตอเนื่อง
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย.
๑.) การศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของวัฒนธรรมการเรียนรู “มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในประเด็นดานตางๆเฉพาะตอไปเพื่อการ
ถอดบทเรียนในการสงเสริมการพัฒนาโครงการใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นในการสรางสังคมสันติสุข
๒.) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการความสําคัญของ“มัจญลิสอิลมี”ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมเชิงเปรียบเทียบระหวางองคกรสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดตางๆโดยใชปจจัยและ
ตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของมาพิจารณาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น
๓.)ควรมีการศึกษาวิจัยความสําคัญของโครงการตอการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหนา ที่สตรี
มุส ลิมในเชิงลึกในดานที่เกี่ย วกับ การเสริมสรา งวัฒ นธรรมการเรียนรูการศึกษาอิสลาม การเสริมสรา ง
คุณธรรมจริยธรรมการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน การพัฒนาครอบครัว และบทบาทตอการพัฒนาสังคมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๔.)ควรมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางเปนระบบเพื่อใหการ
พัฒนาหลักสูตรดังกลาวสามารถเทียบโอนกับหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับพื้นฐานไดอยางเหมาะสมเปน
๑๕๘

ชองทางในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการศึกษาของสตรีไทยมุสลิมใหมีโอกาสการตอยอดการศึกษา
อิส ลามในระดับที่สูงขึ้น ซึงเปน การเสริ มสรา งสังคมฐานแหงการเรีย นรูนํา มาซึงการสรา งสัน ติสุขและ
ความกาวหนาสืบไป
๕.) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการที่มีประสิทธิภาพเชิงรุก
และสอดรับกับกลุมเปาหมายสตรีในแตละวัยที่ใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ยุคศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งนี้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นสามารถใชชีวิตในสังคมปจจุบันอยาง
เทาทันและมีความสันติสุขที่ยั่งยืน
๖.) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานเครือขายในการขับเคลื่อนการจัดการ
โครงการใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ตอไป

๑๕๙
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สรินฎา ปุติ (ผูใหสัมภาษณ), ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (ผูสัมภาษณ), ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.เมือง จ.ปตตานี, เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.
สุวรรณา สาแม (ผูใหสัมภาษณ), ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (ผูสัมภาษณ), ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา
๑๖๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.เมือง จ.ปตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗.
รอมละฮ ตอแลมา (สัมภาษณ), ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (ผูสัมภาษณ), ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี, เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.
อาอีชะฮฺ ไทยปาทาน (ผูใหสัมภาษณ), ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (ผูสัมภาษณ), ที่โรงพยาบาลศูนยยะลา
ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา, เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗.

.

๑๖๖

ภาคผนวก

๑๖๗

ประมวลภาพบางสวนจากการลงพื้นที่วิจัย

๑๖๘

ประมวลภาพบางสวนจากการลงพื้นที่วิจัย

๑๖๙

ประมวลภาพบางสวนจากการลงพื้นที่วิจัย

๑๗๐

ประมวลภาพบางสวนจากการลงพื้นที่วิจัย

๑๗๑

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง : วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
...............................................
คําชี้แจง
๑.งานวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต นีม้ ีวัตถุประสงคดังนี้
๑.๑. เพื่อศึกษารูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลสิ อิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๒. เพื่อวิเคราะหความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๓. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสันติสขุ
๒. ในที่น”ี้ มัจญลสิ อิลมี” คือ โครงการบรรยายประจําเดือนที่องคกรสตรีมุสลิมจัดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
๓. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อมุงสํารวจความคิดเห็นของสตรีไทยมุสลิมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ เรียนรูของสตรี
ไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน ๓ ตอนคือ
ตอนที่ ๑ เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม (ประกอบดวย เพศ อายุ ภูมิลําเนา
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ ระยะเวลาการเขารวมโครงการ)
ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ
บรรยายประจําเดือน”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของสตรีไทย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตอนที่ ๓ เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการบรรยายประจําเดือน”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๔ .ความรวมมือของทานในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อใหขอ มูลที่มีคณ
ุ คาในการทํางานวิจัยครั้งและถือเปนสวน
หนึ่งในการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต คณะผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางสูง
ในความรวมมืออยางดีในครั้งนีแ้ ละขอไดความดีงามเปนการตอบแทน

นางซอลีฮะห หะยีสะมะแอ
หัวหนาโครงการวิจัย
อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๑๗๒

เฉพาะผูวิจัย
เลขที่แบบสอบถาม
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนาขอความทีต่ รงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมากที่สุด
๑. ทานเปนสมาชิกรวมในโครงการบรรยายประจําเดือน/มัจญลิสอิลมี/สังกัด
( ) สมาคมสตรีมุสลิมปตตานี

( ) ชมรมมุสลีมะหตะลุบัน

( ) เครื่อขายสตรี ยมท.

( ) ชมรมขาราชการมุสลีมะห นราธิวาส

๒. อายุ
( ) ต่ํากวา ๓๐ ป
( ) ๕๑-๖๐ ป

( ) ๓๑-๔๐ ป
( ) ๖๑ ปขึ้นไป

๓. ภูมลิ ําเนา
( ) ยะลา
( ) สงขลา

( ) ๔๑-๕๐ ป

( ) ปตตานี
( ) นราธิวาส
( ) อื่นๆ ระบุ....................................................

๔.ระดับการศึกษา (สายวิชาทางดานศาสนา)
( ) อิบติดาอิยะฮฺ
( ) มุตะวัซซิเตาะฮฺ
( ) ซานะวิยะฮฺ
( ) ปริญญาตรีขึ้นไป
( ) อื่นๆ ระบุ........................................................
๕.ระดับการศึกษา (สายวิชาทางดานสามัญ)
( ) ประถมศึกษา ๑-๖
( ) มัธยมศึกษา ๑-๖
( ) สูงกวาปริญญาตรี
๖.สถานภาพการสมรส
( ) โสด
( ) หมายหยา

( ) ปริญญาตรี

( ) อื่นๆ ระบุ........................................................

( ) อยูดวยกัน
( ) หมายเสียชีวติ

๗.อาชีพ
( ) ทําสวน
( ) พนักงาน/ ลูกจาง

( ) คาขาย/ธุรกิจ
( ) แมบาน
( ) ครู
( ) ขาราชการ ระบุ.......................... ( ) อื่นๆระบุ..........................

๘. ระยะเวลาการเขารวมโครงการ
( ) ๑-๒ ป
( ) ๗-๘ ป

( ) ๓-๔ ป
( ) ๘ ปขึ้นไป

( ) ๕-๖ป

๑๗๓

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูต อบแบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมการเรียนรูของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตในประเด็นความสําคัญของโครงการบรรยายประจําเดือน”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
คําชี้แจง : ขอความตอไปนี้เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการบรรยายประจําเดือน”มัจญลสิ อิลมี”ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัวของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
โปรดอานและพิจารณาดูวาขอความในแตละประเด็นตรงกับความคิดเห็นของทานในระดับใด แลวกรุณาเขียนเครื่องหมาย
ขีดถูก (/) ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของทานเพียงขอละ ๑ คําตอบ ขอความแตละขอจะมี
ระดับของคําตอบ ๕ ระดับดังนี้
คะแนนระดับความคิดเห็น
มีความสําคัญมากที่สุด
มีความสําคัญมาก

ใหคะแนน
ใหคะแนน

๕
๔

มีความสําคัญปานกลาง

ใหคะแนน

๓

มีความสําคัญนอย

ใหคะแนน

๒

มีความสําคัญนอยทีส่ ุด

ใหคะแนน

๑

ตัวอยาง

นอย

นอยที่สดุ

๕

ปานกลาง

ความสําคัญของโครงการบรรยายประจําเดือน
”มัจญลิสอิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัว

มาก

ที่

มากที่สดุ

ระดับความคิดเห็น(มี(ความสําคัญ)

๔

๓

๒

๑

ดานการศรัทธา
๑

ทานไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรง

/

คําตอบขางบนนี้แสดงวา
ขอที่ ๑ ทานมีความคิดเห็นวา ทานไดรับความรูจากโครงการบรรยายประจําเดือน(มัจญลสิ อิลมี)ของสมาคม/หรือชมรมฯที่
สังกัดเกี่ยวกับหลักศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรงในระดับมาก

๑๗๔

๕

๔

นอย
นอยที่สดุ

ความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัว

ปานกลาง

ที่

มากที่สดุ
มาก

ระดับความคิดเห็น

๓

๒ ๑

ดานการศรัทธา
๑

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศรัทธา(ในอิสลาม)

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ทําไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักศรัทธา(อากีดะห)ที่เที่ยงตรง
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตออัลเลาะห
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอมาลาอีกะห
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอคัมภีรอลั กุรอาน
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาศาสนฑูต
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการศรัทธาตอวันอาคีเราะห (ปรโลก)
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซิริก(ตั้งภาคี)ตออัลเลาะห
ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการ
ศรัทธาไดเปนอยางดี
ดานการปฏิบตั ิศาสนกิจ

๑๐

ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ
(อิบาดัต)

๑๑
๑๒

ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามซุนนะหของทานศาสนฑูต (ซ.ล.)
ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจสําหรับมุสลีมะห

๑๓
๑๔
๑๕

ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนสําคัญๆในอิสลาม
ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางศาสนา
ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายและจิตวิญญาณ
ดวยวิถอี สิ ลาม
ทําใหมีความตื่นตัวในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู (รักการแสวงหา
ความรู รักการอาน การเรียนการสอน)
สรางแรงจูงใจใหมีความกระตื้อรื้นรนในการศึกษาอิสลาม
สรางแรงจูงใจใหรักและอานอัลกุรอานอยางตอเนื่อง
สรางแรงจูงใจในการจัดกลุมศึกษาอัลกุรอาน

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑๗๕

๒๐

๔

นอยที่สดุ

๕

นอย

ความสําคัญของ”มัจญลสิ อิลมี”ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และครอบครัว

ปานกลาง

ที่

มากที่สุด
มาก

ระดับความคิดเห็น

๓

๒

๑

ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี

๒๑

ทานสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดานการ
ปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)ไดเปนอยางดี
ดานคุณธรรมจริยธรรม

๒๒

ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
(อัคลาก)

๒๓
๒๔

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมารยาทและคุณลักษณะของผู
ศรัทธา
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอครอบครัว

๒๕

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความเปนพี่นองในอิสลาม

๒๖
๒๗

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนบาน
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอพี่นอ งมุสลิม

๒๘

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับมารยาทตอเพื่อนมนุษย

๒๙

ทําใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองดาน
คุณธรรมจริยธรรมไดเปนอยางดี
ดานการใชชีวติ ในสังคม

๓๐

ทําใหไดรับความรูเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการใชชีวิตในสังคม

๓๑

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียสละเพื่อชวยเหลือสังคม

๓๒

ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธฉันทพี่นองใน
สังคม
ทําใหไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม(ญามาอะห)ใน
อิสลาม

๓๓

๑๗๖

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปด กรุณาแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการจัดโครงการบรรยายประจําเดือน(มัจญลิสอิลมี)ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ครอบครัวของทาน
๑.ทานคิดวาโครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองตามหลักการอิสลามในระดับใด
และมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.ทานคิดวาโครงการมีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวของตนเองในระดับใด และมีผล
การเปลี่ยนแปลงอยางไร ตามประเด็นดานตางๆดังนี้
๒.๑. ดานการศรัทธา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.๒. ดานการปฏิบัติศาสนกิจ(อิบาดัต)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๓. ดานคุณธรรมจริยธรรม (อัคลาก)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๔. ดานการใชชีวิตในสังคม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๕. ดานครอบครัว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๒.๖. ขอเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๑๗๗

แบบสัมภาษณกลุมสตรีผูใหขอมูล
เรื่อง รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรู”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต
ประเด็นคําถาม
รูปแบบวัฒนธรรมการเรียนรูในโครงการบรรยายประจําเดือน”มัจญลิสอิลมี”ของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่องคกรของทาน (สมาคมสตรีไทยมุสลิมปตตานี /ชมรมมุสลีมะฮฺมัสยิดตะลุบัน
สายบุรี/เครือขายมุสลิมะห สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย /ชมรมขาราชการมุสลีมะหนราธิวาส) มีความ
เปนมาและมีรูปแบบการดําเนินงานอยางไรในดานตางๆตอไปนี้
๑. ประวัติความเปนมาขององคกรโดยสังเชป
๒. ประวัติความเปนมาของโครงการบรรยายประจําเดือนหรือ”มัจญลิสอิลมี”ขององคกร
๓. การบริหารจัดการโครงการบรรยายประจําเดือน”มัจญลิสอิลมี”ขององคกร
๔. หลักสูตรหรือเนื้อหาของโครงการบรรยายประจําเดือน(มัจญลิสอิลมี)
๕. วิทยากรประจําโครงการฯ
๖. รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการฯ
๗. ประเด็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ ในที่นี้”มัจญลิสอิลมี” คือ โครงการบรรยายประจําเดือนที่องคกรสตรีมุสลิมจัดขึ้นในพื้นที่
ตางๆในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)

๑๗๘

แบบสัมภาษณตัวแทนกลุมสตรีมุสลิมและนักวิชาการ
เรื่อง แนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู(มัจญลิสอิลมี)ของสตรีไทยมุสลิมจังหวัดชายแดน
ภาคใตตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางสังคมสันติสุข
ประเด็นคําถาม
ทานมีขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู (มัจญลิสอิลมี) ของสตรีไทยมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางไรในดานตอไปนี้
๑. หลักสูตรหรือเนื้อหาของโครงการบรรยายประจําเดือน(มัจญลิสอิลมี)ควรมีลักษณะอยางไร
๒. วิทยากรประจําโครงการฯควรมีแนวทางในการพัฒนาอยางไร
๓. รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการฯควรพัฒนาอยางไร
๔. โครงการฯควรมีการพัฒนาสื่อประกอบในการจัดกิจกรรมโครงการฯอยางไรบาง
๕. โครงการฯควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอยางไร
๖. โครงการฯควรมีการขยายผลและการสรางความรวมมือเครือขายอยางไร
๗. ประเด็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ ในที่นี้”มัจญลิสอิลมี” คือ โครงการบรรยายประจําเดือนที่องคกรสตรีมุสลิมจัดขึ้นในพื้นที่
ตางๆ ในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส)

๑๗๙

ประวัตนิ ักวิจัย
๑.หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล นางซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (Mrs. Solihah Hayeesama-ae)
คุณวุฒิ
M.Ed (Islamic Education- การศึกษาอิสลาม)
ตําแหนงทางวิชาการ ผูช วยศาสตราจารย
หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ที่อยู
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ๙๔๑๖
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ

ป พ.ศ.ทีส่ ําเร็จ
การศึกษา

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

M.Ed. (Islamic Education)

๑๙๙๗

International Islamic University
Malaysia, Malaysia

ศศบ.(ภาษาอังกฤษ ศึกษาศาสตร)

๒๕๓๒

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี

ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เชน
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ.(๒๕๕๐).ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา. วารสารอันนูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฉบับที่ ๒ มกราคม-มิถุนายน
๒๕๕๐.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ.(๒๕๕๐). บทบาทของมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาในการอิสลามานุวัตรการศึกษา.
นําเสนอในการประชุมวิชาการคณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ครั้งที่ ๑.
(๒๕ -๒๖ เมษายน ๒๕๕๐)
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ.(๒๕๕๒) การอิสลามานุวัตรกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อการ
เสริมสราง” คุณธรรมนําความรู” : ประสบการณจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนอิสลามของ
ประเทศมาเลเซีย.รายงานการประชุมวิชาการทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่
๑๐(๑-๒) ธันวาคม ๒๕๕๒) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
Solihah Hayeesama-ae et al.(2010). Teachers’ Perceptions and Roles towards Promoting
the “Virtue-Led Knowledge” in Teaching and Learning of Science : An
Experience from an Islamic Secondary School of Malaysia. The 2nd
๑๘๐

International Conference on Humanities and Social Sciences. Prince of Songkhla
University, Had-Yai.10thApril,2010.
Solihah Hayeesama-ae et al.(2010). Management of Islamic Integrated Education in
Al Amin Islamic Secondary School, Malaysia. The First AMRON International
Conference on Entitled “ASEAN Islamic Education: Change from within through
education”.Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 2-3 October
2010.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และ มะดารี แวโนะ.(๒๕๕๓).การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยผาน
กระบวนการศึกษาอิสลาม. รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
แหงชาติ ครั้งที๑่ ๑ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒๕ -๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และ มูฮามัสสักรี มันยุนุ (๒๕๕๔) วิชาชีพครูในระบบการศึกษาอิสลาม : การ
ประยุกตใชสําหรับคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา. รายงานการประชุมเชิง
วิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (๑๗ –๑๘
มีนาคม ๒๕๕๔)
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๔). การจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมอิสลามและ
ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปตตานี. รายงาน
การประชุมวิชาการการวัดและประเมินผลแหงประเทศไทย ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๕). รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลาม.
รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที๑่ ณ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (๑๕พฤษภาคม ๒๕๕๕
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ (๒๕๕๘). รูปแบบการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู “มัจญลิสอิล
มี”เพื่อพัฒนาการศึกษาอิสลามของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต.รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๕ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ (๒๕๕๘). รูปแบบการเสริมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู “มัจญลิสอิล
มี” เพื่อพัฒนาการศึกษาอิสลามของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต.วารสาร
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ Vol. ๒๘, No.๓.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ (๒๕๕๘). รูปแบบและบทบาทการศึกษาอิสลามในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสตรีไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต : ประสบการณจากสมาคมสตรีไทยมุสลิม
ปตตานี รายงานการประชุมวิชาการแหงชาติ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ.(๒๕๕๙).คุณลักษณะและบทบาทของครูดีในดวงใจของนักศึกษาครูมุสลิม.
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปการศึกษา ๒๕๕๙.

๑๘๑

Solihah Hayeesama-ae. Developing Religious Identities of Muslim Student Teachers :
A Case Study from Fatoni University. International Conference on Islamic
Education toward Sustainable Society (SeIPTI 2017).
ผลงานวิจัย
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ.(๒๕๔๘).รายงานความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในวิทยาลัย
อิสลามยะลา.วิทยาลัยอิสลามยะลา.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ.(๒๕๕๒). รายงานการวิจยั การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดย
ใชกระบวนการอิสลามานุวัตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศมาเลเซีย. สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ และคณะ (๒๕๕๔). การจัดการเรียนรูแบบบูรณการคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
สายบุรีอิสลามวิทยา. คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (๒๕๕๗). การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการอิสลาม. คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
จารุวัจน สองเมือง, ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ, สุรชัย ไวยวรรณจิตร อิบรอเฮม หะยีสาอิ และมูหามัดรูยานี บา
กา.(๒๕๕๗).การพัฒนาการจัดการเรียนรูทักษะทางภาษาไทยที่สอดคลองตอรูปแบบการเรียนรู
ภาษาที่สองของนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต.
ผลงานวิชาการอื่นๆ
หนังสือ
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ. มโนทัศนการศึกษาในอิสลาม. ๒๕๕๑. หาดใหญ : โรงพิมพชานเมือง.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ. มโนทัศนการศึกษาในอิสลาม. ๒๕๕๖.พิมพครั้งที่ ๒ หาดใหญ : โรงพิมพชานเมือง.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (บรรณาธิการ). เอกภาพมุสลีมะห : พลังแหงการสรางสรรคประชาชาติ.๒๕๕๔.
ฝายกิจการสตรี สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา.
ซอลีฮะห หะยีสะมะแอ (บรรณาธิการ). พลังมุสลีมะห. ๒๕๕๗. ฝายกิจการสตรี สถาบันอัสสลาม
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

๑๘๒

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ศึกษาศาสตร/คุรุศาสตร การศึกษาอิสลาม การสอนอิสลามศึกษา สตรีมุสลิม
รางวัล :
๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ รางวัลบทความวิชาการดีเดน Best Paper (Developing Religious Identities
of Muslim Student Teachers : A Case Study from Fatoni University.)
International Conference on Islamic Education toward Sustainable Society
(SeIPTI ๒๐๑๗).
๒) พ.ศ.๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practice ดานการจัดการเรียนการสอน เครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร
๒. ผูรวมงานวิจัย
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ตําแหนง
หนวยงาน
ที่อยู
๓. ผูรวมงานวิจัย
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ตําแหนง
หนวยงาน
ที่อยู
๔.ผูรวมงานวิจัย
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
ตําแหนง

นางฟาตีฮะห จะปะกียา (Mrs. Fatihah ChaJapakiya)
M.Ed (Teaching of Islamic Education- การสอนการศึกษาอิสลาม)
(ทางวิชาการ) อาจารย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ๙๔๑๖๐

นางสาวมุมีนะห บูงอตาหยง (Miss. Moominah Bungatayong)
M.A (อิสลามศึกษา)
อาจารย ประจําสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี ๙๔๑๖๐

นายอาหะมะ หะยีสะมะแอ (Mr. Arhama Hayeesama-ae)
M.A (อิสลามศึกษา)
ครูประจํา ภาควิชาศาสนา โรงเรียนตารเบียตุลวาตันมูลนิธิ ม.๑ ต.บังนังสา
เร็ง อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๑๘๓

