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คากล่าวเปิดงานของพลอากาศตรี นพ. เฉลิมชัย เครืองาม
เรียน ท่านสมาชิกวุฒิสภา วิทยากร ผู้ดาเนินรายการ และผู้ร่วมเสวนาทุกท่าน
สุเหร่ามุสลิม : ภาพสะท้อนบ้านแห่งหัวใจ “ไทย” หัวข้อของการพูดคุยใน
วันนี้เป็นหนึง่ ในหัวข้อที่สาคัญยิ่งที่คณะทางานพิทักษ์มรดกสยามของสยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการ
มรดกวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและ
วัฒนธรรม วุฒิสภา กาหนดไว้เพื่อให้เป็นเนื้อหาสาคัญเรื่องหนึ่งของการจัดเสวนา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์บรมราชูปถัมภกของสยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมานานนับศตวรรษ
พี่น้องชาวมุสลิมในประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนสาคัญที่สร้างความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม
และความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของผู้สร้างสรรค์อารยธรรมในภูมิภาค
นี้มาแต่โบราณกาล หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุ้นเคยในวิถีชีวิตประจาวันของเรานั้น
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมมุสลิม ทั้งเรื่องวิทยาการ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม
อาหารและภาษาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นภาษาที่สังคมไทยใช้ติดต่อกับชาวต่างชาติรุ่นแรก ๆ
และอาจยังมีเรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่เราหลงลืม วันนี้เราจะได้มาเตือนความจาและ
เรียนรู้จากท่านวิทยากรว่ามีเรื่องใดบ้าง
วัฒนธรรมยิ่งใช้ยิ่งงอกงาม การเสวนาเรื่อง สุเหร่ามุสลิม: ภาพสะท้อนบ้าน:
แห่งหัวใจ “ไทย” ในวันนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ สร้างความงอกงามของ
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วัฒนธรรมและอารยธรรมไทย เพื่อความสุขสมบูรณ์และความเข้มแข็งของสังคมไทย
ต่อไป
ในนามของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมาธิการ
ศึกษาและส่งเสริมการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในคณะกรรมาธิการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ผมขอกล่าวต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ
ทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาทางวิชาการในวันนี้ บางท่านอาจสงสัยว่า คณะอนุ
กรรมาธิการฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ได้อย่างไร ผมจึงอยากขออธิบาย
ที่มาสั้น ๆ ให้ทุกท่านได้ทราบ ทั้งสองหน่วยงานเป็นกัลยาณมิตรและเคยร่วมจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมด้วยกันมาพอสมควร เนื่องจากคุณ
พิไลพรรณ สมบัติศิริ นอกจากท่านจะเป็นนายกสยามสมาคมฯ แล้ว ท่านยังเป็น
ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าวด้วย เราจึงได้พูดคุยกันและเห็นว่าหัวข้อที่จัด
ในคราวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีความหมายทางจิตวิญญาณ เป็นเรื่องที่มีคุณค่า
ท่ามกลางความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของคนในชาติ ถ้ามีเรื่องใดที่จะนามาสู่การ
สมานฉันท์ปรองดองแล้ว ในฐานะที่วุฒิสภาเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติและยึดมั่นใน
แนวทางการสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองของคนในชาติ เราเห็นว่า เรื่อง
นี้น่าจะมีการเผยแพร่ น่าสนับสนุน เพราะฉะนั้น ทางคณะอนุกรรมธิการฯ จึงขอร่วม
จัดการเสวนาในหัวข้อนี้ด้วย
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอกล่าวเปิดงานเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้
ขอบคุณครับ
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บทสรุปการเสวนา
สุเหร่ามุสลิม: ภาพสะท้อนบ้านแห่งหัวใจ “ไทย”
ที่มาของคาว่า สุเหร่า
คาว่า สุเหร่า หรือ เสร่า เป็นคาที่มาจากภาษามลายูซึ่งได้มาจากชาวตุรกีอีก
ทอดหนึ่ง และเป็นคาที่คนไทยใช้กันทั่วไปสาหรับเรียกสถานที่ซึ่งเรียกอย่างเป็น
ทางการตามภาษาอาหรับว่า มัสยิด ซึ่งหมายถึงบ้านของพระเจ้า (ฉะนั้นชื่อมัสยิด
หลายแห่งจึงขึ้นต้นว่า ดารุล แปลว่าบ้าน) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
มัสยิดกับสุเหร่ามีความต่างกันตรงที่มัสยิดใหญ่กว่าสุเหร่า บางชุมชนมีเพียงสุเหร่า
และไม่สามารถสร้างมัสยิดได้หากจานวนประชากรไม่เพียงพอ และอยู่ใกล้กับมัสยิดที่
มีอยู่แล้วมากเกินไป
คาอีกคาหนึ่งที่ใช้กันในเขตสามจังหวัดชายแดน คือ ปาลีเซาะ อันหมายถึง
สถานที่สาหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา อาจเป็นสุเหร่าหรือมัสยิดก็ได้ ซึ่งมี
ความหมายเช่นเดียวกับคาว่า บาแล ซึ่งมาจากคาว่า บาลา และ บาไล ในภาษา
มลายูซึ่งมาจากคาว่า บะลาซะฮ์ ในภาษาอาหรับอีกทอดหนึ่ง ในบางแห่งใช้คาว่า กุฎี
บ้าง โรงสวดแขก บ้าง ส่วนคาว่า อิหม่ามบาราห์ จะหมายถึงมัสยิดของมุสลิมชีอะฮ์
เท่านั้น
ชาวมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมาช้านาน ความเชื่อของชาวมุสลิม
ไม่ได้ทาให้ชาวมุสลิมเป็นคนไทยน้อยลง ในบ้านของพระเจ้ามีชาวไทย มีหัวใจไทย ซึ่ง
ดารงอยู่ท่ามกลางเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความหลากหลายของสังคม ด้วยความยอมรับ
ซึ่งกันและกัน
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มัสยิดทั่วโลกล้วนหันหน้าไปสู่จุดเดียวกันทั้งสิ้น จุดรวมนั้นคือ มัสยิดฮะรอม
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บัยตุ้ลลอฮ์ ซึ่งหมายถึงบ้านของพระเจ้า ทิศทางที่ชี้ไปสู่จุด
ศูนย์กลางมีคาเรียกว่า ทิศกิบละฮ์ หรือ กิบลัต ด้วยการหันหน้าสู่ทิศนี้ มัสยิดทุกแห่ง
ในโลกจึงเชื่อมโยงกับบัยตุ้ลลอฮ์ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นเอกภาพของมัสยิดจึงไม่ได้มี
ความหมายเพียงระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยังเชื่อมกับนครเมกกะและมุสลิมทั่วโลก การ
เข้าไปละหมาดในมัสยิด คือการรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิมทั้งมวล ดังนั้นพลัง
ของมัสยิดจึงมีมากกว่าเพียงอาคารที่เห็นอยู่ต่อหน้าเท่านั้น
ด้วยเหตุที่มัสยิดคือบ้านของพระเจ้า สถานที่ตั้งมัสยิดจึงมีความสาคัญที่สุด
เพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน ความมีอยู่ของมัสยิดซึ่งเห็นได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรม
อิสลามย่อมเป็นเครื่องหมายว่าชุมชนโดยรอบนั้นเป็นชุมชนมุสลิม การก่อสร้างมัสยิด
ในปัจจุบันจึงมีเรื่องที่จาเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากมาย คือพิจารณาว่า
(๑) สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับชุมชนนั้นคืออะไร จานวนสัตบุรุษในชุมชนมีเท่าใด มีความ
ต้องการอะไรบ้าง มีความเชื่ออย่างไร เช่นบางชุมชนเน้นเรื่องอัตลักษณ์ของชนชาติ
บางชุมชนเน้นเรื่องการปฏิบัติตามข้อบัญญัติทางศาสนา บางชุมชนเน้นเรื่องการนา
ศาสนาไปประยุกต์ใช้ในสังคมสมัยใหม่ เป็นต้น (๒) สถานที่ตั้ง ตาแหน่งของมัสยิด
ขนาดที่ดิน สภาพแวดล้อมโดยรอบ วิธีการเข้าถึง ถนน และ (๓) งบประมาณและ
เงื่อนไขข้อจากัดต่างๆ
ข้อจากัดดังกล่าว รวมถึงข้อห้ามมีภาพของสิ่งมีชีวิต รูปเคารพ หรือ
สัญลักษณ์ และในบางพื้นที่ก็มีข้อจากัดเฉพาะ เช่นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการ
ห้ามสร้างมัสยิดที่มีหอแหลม หรือหอมินาเร็ต เป็นต้น แต่หอมินาเร็ตก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของประเพณีอิสลามมาแต่เดิม คือเป็นวิธีที่จะเรียกศาสนิกให้มาประชุม และเพื่อ
ประกาศให้ได้ไกลที่สุดจึงต้องขึ้นไปบนที่สูง ต่อมาหอมินาเร็ตจึงเป็นสัญลักษณ์ของ
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เมือง ทุกวันนี้ในตะวันออกกลางมีการแข่งขันสร้างหอมินาเร็ตที่สูงที่สุด โดยนัยนี้ หอ
มินาเร็ตจึงคงความเป็นสัญลักษณ์ของอานาจทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
รูปแบบมัสยิดในประเทศไทย
มัสยิดบอกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มัสยิดในเมืองไทยยุคแรกมี
ส่วนผสมของลักษณะที่เป็นไทยพอสมควร มัสยิดสมัยที่ ๒ ได้รับอิทธิพลแบบอาณา
นิคม (โคโลเนียล) เช่นบริเวณตรอกกัปตันบุช หรือตึกบริษัทอีสต์เอเชียติกริมแม่น้า
เจ้าพระยา มัสยิดสมัยที่ ๓ ได้รับอิทธิพลอาหรับอย่างเดียว เพราะได้รับเงินจาก
ประเทศอาหรับบางประเทศ
ศาสนาอิสลามไม่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นของอิสลามมา
แต่เดิม มัสยิดรุ่นแรกในประวัติศาสตร์จะสร้างอย่างง่ายๆ เหมือนบ้านคนทั่วไปแต่
ใหญ่กว่า เวลาที่ศาสนาอิสลามแผ่ขยายไปยังอารยธรรมต่างๆ ศาสนิกผู้เปลี่ยนมานับ
ถืออิสลามได้เปลี่ยนศาสนสถานเดิมของตนให้เป็นมัสยิด และนาลักษณะ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นของตนมาใช้ การขยายไปทางตะวันตกพาศาสนาอิสลามเข้าไป
ยังอาณาจักรไบเซนไทน์ในตุรกีซงึ่ ขณะนั้นเป็นอาณาจักรของชาวคริสเตียน อิสลามก็
นารูปแบบโดมแบบไบเซนไทน์ไปใช้ เป็นโดมแบบฝาชีซึ่งกลายเป็นลักษณะมัสยิดใน
แถบยุโรป
ส่วนทางตะวันออก ศาสนาอิสลามได้ขยายสู่เปอร์เซียและรับเอารูปแบบ
วิหารบูชาไฟของชาวเปอร์เซียมาใช้ อาเวทัชรา หรือวิหารบูชาไฟมีโดมที่สร้างเป็น
รูปทรงหัวหอมทั้งหมด สถาปัตยกรรมอิสลามด้านตะวันออกล้วนได้รับอิทธิพลจาก
วิหารบูชาไฟ จนเราเข้าใจว่ารูปแบบนี้เป็นของอิสลาม แม้ประเทศไทยในอดีตก็เคยมี
การสร้างโดมแบบหัวหอม แต่ภูมิอากาศฝนชุกน่าจะบังคับให้ต้องเปลี่ยนมาสร้างแบบ
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จั่วแทนการสร้างมัสยิดใหม่ ผู้สร้างย่อมต้องทาบ้านของพระเจ้าให้ดีที่สุด โดยเลือก
เทคโนโลยีและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดมาใช้ สาหรับมัสยิดรุ่นแรกๆ ของไทย
เนื่องจากวัฒนธรรมอิสลามเป็นวัฒนธรรมย่อยภายใต้วัฒนธรรมสยามที่เข้มแข็ง
ประกอบกับการแยกกันอยู่และไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าปัจจุบัน ทาให้การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมไม่ชัดเจนเต็มที่ สิ่งที่ทาได้คือหยิบยืมลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ดี
ที่สุดในยุคนั้นมาใช้ ได้แก่รูปแบบของวัดและวัง
ชุมชนมุสลิมดั้งเดิมในประเทศไทยมี ๓ กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือชาวมุสลิมทาง
ภาคใต้ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่มาแต่เดิม รับศาสนาอิสลามมาจากวัฒนธรรมลายู-ชวาที่
ติดต่อกับชาวอาหรับโดยตรงผ่านการค้าทางทะเล กลุ่มที่ ๒ คือชาวมุสลิมที่เข้ามาทาง
อินเดีย บังกลาเทศ และจีนซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของไทย ส่วนกลุ่มที่ ๓ เป็นกลุ่มที่
หลากหลาย แต่มีความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี การค้า
และงานราชการดึงดูดชุมชนมุสลิมเข้าสู่พระนคร ซึ่งนอกจากชาวพื้นเมืองแล้วยังมี
ชาวเปอร์เซีย ชาวจาม ชาวอินเดีย ชาวชวา ชาวอาหรับ ชาวมลายู แต่ละกลุ่มมีการ
สร้างมัสยิดของตน มัสยิดที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมไทยมีค่อนข้างมาก แต่
ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงมัสยิดกุฎีขาว
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มัสยิดต้นสนซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกๆ ของกรุงเทพฯ เดิมเป็นเรือนเครื่องผูก
เป็นไม้ไผ่ธรรมดา ต่อมากลายเป็นเรือนเครื่องสับที่สร้างด้วยไม้ และต่อมาจึงสร้างเป็น
ตึกที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมไทย ครั้นตึกหลังแรกพังลงก็มีการสร้างอาคาร
ใหม่ขึ้นเป็นอาคารที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ชุมชนมัสยิดต้นสนในยุคนั้นสามารถสร้าง
อาคารได้เนื่องจากในชุมชนนั้นมีขุนนาง มีแรงงาน และสามารถนาเอาเทคโนโลยีการ
สร้างตึกที่ทันสมัยมาใช้ได้
มัสยิดอันซอริสซุนนะฮ์ เป็นของชุมชนที่เดิมเคยอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามคลอง
รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้ย้ายชุมชนมายังที่ดินปัจจุบันเพื่อจะใช้ที่ของชุมชนเดิมสร้าง
สถานีรถไฟ ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ทรงดูแลการออกแบบและก่อสร้างมัสยิดหลังนี้ ซึ่งสร้างในแบบ
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ คือเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย แต่มีองค์ประกอบที่มี
ลักษณะของมัสยิด คือทาหลังคาโค้ง มีลวดลายเฉพาะ
จากสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๖ รูปแบบมัสยิดมีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมากเพราะได้รับอิทธิพลจากต่างชาติ ทั้งสถาปัตยกรรมมลายู ชวา และ
ออตโตมัน นครเมกกะและเมืองเมดินาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันซึ่ง
ขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของประชาชาติอิสลาม ชาวมุสลิมในกรุงเทพฯ ที่เดินทางไป
ประกอบพิธีหัจญ์ที่นครเมกกะก็รู้สึกว่าได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติอิสลาม จึง
นาตราของอาณาจักรออตโตมันมาใช้เป็นสัญลักษณ์ ปัจจุบันตรานี้ยังคงมีอยู่ เช่นที่
มัสยิดบางหลวงและมัสยิดต้นสน
ในช่วงรัชกาลที่ ๗ และ ๘ มีการสร้างมัสยิดน้อยลง แต่เมื่อถึงรัชกาลที่ ๙
เกิดความตื่นตัวเรื่องการศึกษา มีการนาหลักคาสอนมาตีความควบคู่กับวิทยาการ
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สมัยใหม่และเทคโนโลยีในการก่อสร้างสถาปัตยกรรมด้วย และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้มีรับสั่งให้จุฬาราชมนตรีในสมัยนั้นคือท่านต่วน สุวรรณศาสตร์ แปล
คัมภีร์อัล-กุรอานเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมความรู้ในเรื่องนี้มีอยู่เฉพาะแค่
กลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นคือโต๊ะครูผู้สอนศาสนา แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทุกคนสามารถ
เข้าถึงความรู้นี้ได้ จึงสามารถศึกษาและเข้าถึงศาสนาได้และนาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ใน
การปฏิบัติในชีวิตประจาวัน รวมถึงการสร้างสรรค์ศิลปะและสถาปัตยกรรมด้วย
หน้าที่ของมัสยิด
มัสยิดมีหน้าที่ ๒ อย่างคือ หน้าที่ในทางศาสนา และหน้าในทางสังคมการเมือง มัสยิดเป็นที่ของการสอนสั่ง ให้คาปรึกษาแลกเปลี่ยน เรื่องข้อปรึกษาไม่ได้มี
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น หากมีตั้งแต่ปัญหาระดับโลกไปจนถึงการเมือง
ท้องถิ่น ด้วยเหตุแห่งประเพณีดั้งเดิม อิสลามจึงเป็นศาสนาที่ไม่ได้เป็นแค่ศาสนา แต่
เป็นวิถีการดาเนินชีวิตด้วย
ศาสนาอิสลามมีข้อกาหนด ๒ แหล่ง คือจากคัมภีร์อัล-กุรอาน และจากหะ
ดีษ (วัจนวิธีปฏิบัติ) ซึ่งเป็นการบันทึกสิ่งที่พระศาสดามุฮัมมัดเคยกระทาไว้ คัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระวัจนะของพระผู้เป็นเจ้า ไม่อาจสังคายนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
แท้จริงแล้วคัมภีร์อัล-กุรอานนัน้ มีเล่มเดียว ข้อความเหมือนกัน เป็นภาษาเดียว ฉบับ
ที่แปลเป็นภาษาต่างๆ เช่น ไทย อังกฤษ หรือมลายู ไม่ถือว่าเป็นคัมภีร์อัล-กุรอาน ซึ่ง
มีพลังมากเวลาอ่านออกเสียง รากศัพท์ของชื่อคัมภีร์มาจากคาว่า กอระอะห์ แปลว่า
อ่านออกเสียง
อย่างไรก็ตามชาวมุสลิมมิได้ถูกสอนให้ศรัทธาในคัมภีร์อัล-กุรอานเพียงอย่าง
เดียว แต่รวมถึงคัมภีร์ของศาสนายิว และคัมภีร์ไบเบิลด้วย เพราะมีที่มาเดียวกัน
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ข้อปฏิบัติบางประการของชาวมุสลิม
ข้อกาหนดของศาสนาอิสลามต่อการปฏิบัติของชาวมุสลิมมีหลายเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความสะอาด ซึ่งอาจอธิบายได้ด้วยสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมอัน
เป็นแหล่งกาเนิดของศาสนาอิสลาม ก่อนทาละหมาด ชาวมุสลิมต้องอาบน้าละหมาด
(ทาวุฎูอ์) ล้างมือ ปาก จมูก หน้า แขน หู ผม และเท้า โดยใช้น้า และต้องนั่งลงต่า ผู้
เข้าสู่มัสยิดต้องสะอาดและบริสุทธิ์ ความสะอาดเป็นเรื่องของกายภาพ ส่วนความ
บริสุทธิ์มีความหมายลึกซึ้งกว่าทางกายภาพ คือหมายถึงความดี จิตใจอันงดงามและ
บริสุทธิ์ ในมัสยิดจะไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดและไม่บริสุทธิ์
การทาความสะอาดต้องทาด้วยน้าเสมอ ความสกปรกที่มาจากสัตว์ (เช่น
สุนัข ซึ่งมีน้าลายไหลเปรอะเปื้อน) ต้องทาความสะอาดด้วยน้า ๗ ครั้ง และครั้งหนึ่ง
จะต้องเป็นน้าดิน การชาระยิ่งกว่านัน้ จะใช้น้ากุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนความ
บริสุทธิ์ พิธีกรรมในวัฒนธรรมมุสลิมที่เรียกว่า "ซัลวา" แปลว่าทาให้บริสุทธิ์ เวลาจะ
ทาให้ของในพิธีกรรมสะอาด ก็จะนาน้ากุหลาบมา "สุรอหิ" ซึ่งแปลว่าพ่นละออง เป็น
ที่มาของคาว่า สุหร่าย ในวัฒนธรรมไทยที่นาน้ากุหลาบมาใช้ในพิธีอาบน้าของกษัตริย์
ข้อกาหนดเรื่องการบริโภคของชาวมุสลิม ไม่เพียงห้ามกินหมู ยังมีข้อห้าม
ไม่ให้กินสัตว์อื่นอีกนอกจากหมู เช่น สัตว์ที่กินสัตว์อื่นอย่างปลาฉลาม ยกเว้นในกรณี
จาเป็น อาหารฮะลาล หมายถึงอาหารที่อนุญาตตามข้อกาหนดเรื่องความสะอาด
อาหารฮะลาลจึงไม่ใช่อาหารสาหรับชาวมุสลิมเท่านั้น ทุกคนกินได้หมดเพราะสะอาด
ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งการของสตรีมุสลิม ในแต่ละประเทศหรือ
แต่ละพื้นที่จะถือปฏิบัติแตกต่างกัน แต่มีหลักถึงพื้นที่ในร่างกายผู้หญิงที่ต้องสงวน
เวลาออกไปข้างนอกที่ต้องพบปะผู้ชายที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ก็ต้องคลุมผ้าปกปิด
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ส่วนที่ควรต้องปกปิด ในตะวันออกกลางเช่นที่ดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สตรี
ที่นั่นสวมผ้าคลุมดา แต่ข้างในไม่ห้ามการสวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม และเมื่ออยู่ในที่ๆ
เป็นส่วนเฉพาะของผู้หญิง ไม่อนุญาตให้ผู้ชายล่วงล้า ผู้หญิงก็มีอิสระที่จะเปิดเผยได้
เต็มที่
สาหรับบุรุษก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อห้าม พื้นที่สงวนของชายคือตั้งแต่สะดือจนถึงหัว
เข่า ผู้ชายมีข้อห้ามไม่ให้สวมเครื่องประดับที่ทาด้วยทอง จะดื่มน้าจากแก้วที่ทาด้วย
ทองหรือมีขอบทองก็ทาไม่ได้ ข้อห้ามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึง่ ในหลักเกณฑ์ที่มี
ข้อปลีกย่อยมากมาย เพื่อการดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามสมควร
วัฒนธรรมอิสลามในบริบทสังคมไทย
มีคนจานวนมากเข้าใจผิดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เผยแผ่ด้วยคมดาบ ความ
จริงศาสนาที่บังคับให้นับถือด้วยคมดาบมักอยู่ไม่ได้นานเพราะขาดศรัทธา ปัจจัย
สาคัญที่มีผลกับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามคือความมีจุดศูนย์กลางเดียวกัน และการค้า
ชาวมุสลิมเป็นกลุ่มชนที่มีความชานาญในเรื่องการค้าเป็นอย่างมาก จึงมักรวมตัวกัน
อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่า เมืองหลวง หรือเมืองหลวงเก่า เช่นกรุงเทพฯ
พระนครศรีอยุธยา ธนบุรี ปัตตานี สงขลา
ความแตกต่างของชุมชนมุสลิมกับชุมชนพุทธเป็นสิ่งที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับ
เกือบตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ของไทย แม้จะมีบางช่วงที่รัฐพยายามตั้งกรอบ
ทางการปฏิบัติและภาษา สืบเนื่องจากความที่สังคมไทยยังขาดความรู้เรื่องมุสลิมอยู่
มากแม้ในปัจจุบัน เป็นเรื่องดีที่เมื่อสมัยท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทาเป็นประธาน
รัฐสภา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยรับสั่งว่า ให้ทาในสิ่งที่ทาได้เท่านั้น
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ศิลปวัฒนธรรมไทยหลายอย่างได้อิทธิพลมาจากอิสลาม เช่น สถาปัตยกรรม
การแต่งกาย ผ้า พรม การทาขนม อาหาร และภาษา-หนังสือ สถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมสุเหร่าของชาวมุสลิมในสังคมไทยก็แสดงถึงกระบวนการผสมผสาน
วัฒนธรรมสังคมไทยและวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
ลวดลายในมัสยิดซึ่งห้ามมีภาพของสิ่งมีชีวิต รูปเคารพ หรือสัญลักษณ์ อันผลักดันให้
ศิลปินและสถาปนิกสร้างผลงานวิจิตรในรูปแบบอื่น เช่น เป็นรูปทรงเรขาคณิต
ลวดลายพรรณพฤกษา อักษรประดิษฐ์ เป็นต้น เหล่านี้ ถ่ายทอดไปถึงลวดลายบนผืน
ผ้าจากอินเดียซึ่งผลิตเพื่อขายทั่วไปทั้งในโลกมุสลิมและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ในสมัยอยุธยา ผ้าที่เป็นลายเทพนมจะถูกขายมาเมืองไทย ผ้าลายพุ่มข้าวบิณฑ์
หรือพุ่มดอกไม้จะถูกส่งไปขายทางตะวันออกกลางและอียิปต์
ทางด้านอาหาร อิทธิพลอาหารมุสลิมเห็นได้จากวรรณคดีพระราชนิพนธ์
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานของรัชกาลที่ ๒ ที่ว่า มัสมั่นแกงแก้วตา หอมยี่หร่ารส
ร้อนแรง โดยสันนิษฐานกันว่าแกงนี้น่าจะเป็นฝีมือของเจ้าจอมมารดาเรียม (สมเด็จ
พระศรีสุลาลัย พระราชชนนีในรัชกาลที่ ๓) ซึ่งมีเชื้อสายชาวมุสลิม ภาษาไทยหลาย
คามีที่มาจากโลกอิสลาม ทั้งจากอาหรับและมลายู เช่น น้ากุหลาบ ซึ่งเป็นคามีที่มา
จากภาษาเปอร์เซียคือคาว่า "กุล" แปลว่าดอกไม้ หมายถึงดอกกุหลาบ และ "ออบ"
แปลว่า น้า เมื่อน้ากุหลาบเข้ามามีบทบาทในวัฒนธรรมไทยถึงระดับใช้ในพระราชพิธี
กุหลาบจึงเป็นคาไทยไปโดยปริยาย
ในทางกลับกัน แม้ภาษามลายูจะเป็นสิ่งสาคัญสาหรับความเป็นอัตลักษณ์
ของคนท้องถิ่นเชื้อสายมลายู-ปัตตานี แต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์
ศรี ซึ่งทาวิจัยเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ ได้ทาการสารวจสถิติการใช้ภาษา ปรากฏ
ว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ฟังและพูดภาษาไทยได้แล้ว
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ในขณะที่ขนบธรรมเนียมบางอย่างยังไม่เป็นที่คุ้นเคย เช่นวัฒนธรรมการไหว้ ซึง่ ถึงจะ
เป็นที่ยอมรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ไปเยือนบางคนอาจพบว่าเมื่อไหว้คน
ท้องถิ่นแล้วไม่ได้รับการไหว้กลับ เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ใช่ความไม่รู้ขนบธรรมเนียม แต่
เป็นเพราะความไม่คุ้นเคยต่างหาก
‘หัวใจไทย’ ในมัสยิด
ชาวมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่
แล้ว แต่ละคนอาจใช้วัฒนธรรมเป็นกาแพงปิดกั้นตนเองก็ได้ หรือจะเลือกใช้ให้เป็น
สะพานเชื่อมกับคนอื่นโดยการยอมรับในวัฒนธรรมซึ่งกันและกันก็ได้ ความไม่เข้าใจ
เกิดขึ้นจากการที่ต่างฝ่ายต่างไม่เคยเรียนรู้กัน การพบปะสังสรรค์ย่อมนาไปสู่ความ
เข้าใจ เช่นที่อุดรธานี มีการเรียกทาละหมาดผ่านลาโพงด้วยเสียงอันดัง แต่เมื่อชุมชน
ได้คุยกันและตกลงว่าตอนตี ๕ ขอให้หรี่เสียงลงบ้าง ส่วนเวลาอื่นจะเสียงดังตาม
ปรกติก็ได้ไม่เป็นไร พอได้เปิดใจได้คุยกัน ความเข้าใจก็เกิดขึ้น
การยอมรับความหลากหลายอันเป็นปกติของสังคมไทยเกิดขึ้นแม้ในชุมชน
มุสลิมเอง มุสลิมกลุ่มเจ้าเซ็นเป็นมุสลิมกลุ่มน้อยในประเทศไทยที่มีวัฒนธรรมต่างจาก
มุสลิมซุนนีย์ซึ่งเป็นกระแสหลัก แต่สุสานของมัสยิดต้นสนเป็นที่เดียวในโลกที่สามารถ
ฝังศพชาวมุสลิมนิกายซุนนีย์และชีอะฮ์ด้วยกันได้
หัวใจไทย คือความหลากหลายที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ที่มาพร้อมกับความใส่
ใจ เข้าใจ และจริงใจ การยอมรับซึ่งกันและกันมีให้เห็นเป็นรูปธรรมได้เสมอ อย่างใน
เหตุการณ์ครั้งหนึ่งใกล้มัสยิดบางลาพู เมื่อชาวมุสลิมจานวนมากกาลังนั่งกินข้าวเพื่อ
เตรียมเข้าไปละหมาดวันศุกร์ มีแม่ค้าหาบเร่ขายตือฮวนคนหนึง่ เดินเข้ามา ตะโกนลั่น
ซอยว่า "หมูมาแล้วจ้า หลบหน่อย" คนที่นั่งอยู่ก็ลุกแหวกทางให้ โดยที่เสียงแม่ค้าไม่มี
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ลักษณะของความโกรธหรือเดือดร้อน ตัวแม่ค้าซึ่งเป็นคนจีนอายุมากก็เดินด้วยความ
ระมัดระวัง เพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองหาบเข้ามาเป็นปัญหาสาหรับชาวมุสลิม และชาว
มุสลิมที่แหวกทางให้ก็ไม่มีใครโทษว่าแม่ค้าเลย เป็นการยอมรับว่านี่คือวิธีที่ชีวิต
ดาเนินไปด้วยกัน นี่คือหัวใจของสังคมไทย
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