ื พิมพ์ขา่ วสด
หน ังสอ
ว ันที่ 4 ธ ันวาคม 2554
สุเหร่ามุสลิม วิถไี ทยหลากหลาย - วิภาวี จุฬามณี

ในประชากรกว่า 65 ล้านคนของประเทศไทย
มีผนู้ บั ถือศาสนาอิสลามอยู่ดว้ ยราว 3 ล้านคน
แต่ตวั เลขเหล่านี้ไม่ใช่สงิ่ การันตีว่า สังคมไทย
"รูจ้ กั " และ "เข้าใจ" วัฒนธรรมของชาวมุสลิม
ดีพอ เพราะแม้กระทังเรื
่ อ่ งใกล้ตวั อย่าง
"สุเหร่า" หรือ "มัสยิด" อันเป็นศาสนสถาน
สาคัญของชาวมุสลิม ก็มคี นจานวนไม่น้อย ที่
ไม่รวู้ ่ามีความสาคัญและทีม่ าทีไ่ ปอย่างไร
วงเสวนา สุเหร่ามุสลิม : ภาพสะท้อนบ้านแห่ง
หัวใจ "ไทย" จัดโดยสยามสมาคมในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมือ่ ไม่กว่ี นั ก่อน ช่วยให้เรารูจ้ กั
"สุเหร่า" และเข้าใจ "วัฒนธรรม" ของชาว
มุสลิมมากขึน้ ผ่านคาอธิบายของวิทยากรเชือ้ สายไทยมุสลิม จากสาขาอาชีพต่างๆ ทัง้ นักประวัตศิ าสตร์ นักรัฐศาสตร์
สถาปนิก และแพทย์ทท่ี างานอยูใ่ นพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ดร.จุฬศิ พงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกริน่ ข้อมูลพืน้ ฐานว่า คาว่า "สุเหร่า" มา
จากภาษาเปอร์เซีย ใช้เรียกสถานทีแ่ สดงความเคารพต่อพระเจ้า แต่ในภาษาอาหรับใช้คาว่า "มัสยิด" และเมือ่ ประโยชน์ใช้
สอยสาคัญคือเป็ นทีส่ าหรับพระเจ้า เรือ่ งความสะอาด บริสุทธิ ์ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ
"ความสะอาด หมายถึงทางกายภาพ ส่วนความบริสุทธิ ์ หมายถึงความดี ความมีจติ ใจงดงาม ดังนัน้ ในมัสยิดจะไม่มสี งิ่ ทีไ่ ม่
สะอาด ไม่บริสุทธิ ์ ซึง่ ตอบโจทย์ว่า ทาไมอิสลามไม่ชอบสุนขั ไม่ทานหมู เพราะสัตว์เหล่านี้อยูก่ บั ดิน อยูก่ บั ความสกปรก"
ดร.จุฬศิ พงศ์ อธิบายต่อว่า ศาสนาอิสลามไม่มสี ถาปตั ยกรรมของตัวเองอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากเป็ นศาสนาทีเ่ กิดขึน้ ใน
อาหรับ มัสยิดในช่วงแรกจึงมีรปู โดมคล้ายกระโจมของชาวอาหรับ เมือ่ เข้าไปในเปอร์เซียก็เปลี่ยนเป็นโดมรูปหัวหอม คล้าย
วิหารบูชาไฟของเปอร์เซีย และเมือ่ เข้าสู่ไบเซนไทน์ ก็รบั โดมแบบฝาชีของไบเซนไทน์มา กระทังมาถึ
่ งประเทศไทย การสร้าง
โดมแบบหัวหอม อาจรองรับน้าฝนไม่ได้ จึงกลายเป็นหลังคาทรงจัว่
ั้
ดร.จุฬศิ พงศ์ตงั ้ ข้อสังเกตด้วยว่า ประเทศไทยรับวัฒนธรรมของชาวมุสลิมมาหลายอย่าง อาทิ เรือนปนหยา
อาจรับมาจาก
ั้
มัสยิดของชาวอิหร่าน ทีม่ กั สร้างหลังคาทรงปนหยา
เพราะฝนตกชุก ส่วนทีว่ ดั โพธิ ์ปฐมาวาส จ.สงขลา ก็มภี าพจิตรกรรมฝา
ผนังพิธใี นเดือนมูฮรั รอม ของมุสลิมนิกายชีอะต์ ปรากฏอยู่

นอกจากนี้ สินค้าหลายอย่าง ไทยก็รบั มาจากโลกมุสลิม เช่น อาหาร ผ้า และน้ากุหลาบ ซึง่ ในอดีตนัน้ หากจะเปลีย่ นโบสถ์
ของศาสนาอื่นมาเป็ นมัสยิด จะต้องเอาน้ ากุหลาบล้าง น้ ากุหลาบจึงเป็ นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ ์
ด้าน ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี อาจารย์คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความรูเ้ พิม่ เติมว่า เอกสาร
และบันทึกโบราณพูดถึงศาสนสถานของชาวมุสลิมในชื่อทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ มัสยิด สุเหร่า เสร่า บาแล กุฎี โรงสวดแขก และ
อิหม่ามบาราห์ แต่สงิ่ ทีม่ สุ ลิมทัวโลกมองเหมื
่
อนกันคือ "มัสยิดคือบ้านของพระผูเ้ ป็ นเจ้า" เมือ่ จะเข้าไปจึงต้องเปลีย่ น
พฤติกรรมทันที ต้องอาบน้ า แต่งกายเรียบร้อย และถ้าสังเกตจะเห็นว่า ภายในมัสยิดจะไม่มรี ปู เคารพอะไรเลย เพราะเชื่อว่า
ทีน่ ่อี สิ ลามิกชนจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรง
ดร.อาดิศร์อธิบายว่า การแสดงออกถึงความเป็ นบ้านของพระเจ้าทีส่ าคัญ คือผ่านทางสถาปตั ยกรรม สังเกตได้ว่า "มัสยิดอัล
นะบะวีย"์ ในสมัยท่านศาสดา จะสร้างอย่างเรียบง่ายจากดินโคลน กิง่ ไม้ ไม่ประดับประดาอะไรเลย แต่เน้นการใช้งาน สิง่
สาคัญอยูท่ พ่ี น้ื ทีท่ ม่ี เี อกภาพ ทุกคนสามารถแสดงความเคารพพระเจ้าได้อย่างเท่าเทียม และมีความสะอาด "มัสยิดกลางของ
แต่ละเมือง จะเอาเทคโนโลยีทด่ี ที ส่ี ุดมาใช้ เพราะมุสลิมมองว่า การสร้างบ้านของพระเจ้าต้องทาให้ดที ส่ี ุด สาหรับมัสยิดใน
ประเทศไทย ในช่วงแรกนาเอารูปแบบของวัดและวังมาใช้ ซึง่ เป็นรูปแบบอาคารทีด่ ที ส่ี ุดในสมัยนัน้ "
"การสร้างมัสยิด สิง่ แรกทีต่ อ้ งตัง้ ใจไว้คอื เราจะสร้างบ้านของพระเจ้า สิง่ ต่อมาคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ว่า ชุมชนนี้มวี ถิ ชี วี ติ
ความเชื่ออย่างไรบ้าง บางชุมชนเน้นอัตลักษณ์ของชนชาติมาก บางชุมชนเน้นการนาไปใช้ในสังคมยุคใหม่ได้ นอกจากนี้
เรือ่ งตาแหน่งทีต่ งั ้ ก็ตอ้ งพิจารณา"
ดร.อาดิศร์บอกอีกว่า ข้อห้ามของชาวมุสลิม จะเป็ นข้อห้ามในการสร้างมัสยิดด้วย จะเห็นว่าในมัสยิดไม่ มรี ปู เคารพ และไม่ม ี
รูปสิง่ มีชวี ติ ใดๆ เลย แต่จะใช้สญ
ั ลักษณ์อย่างอื่นแทน เช่น รูปทรงเรขาคณิต ลายพันธุพ์ ฤกษา หรือลายอักษรประดิษฐ์ ไม่ใช่
เพื่อความสวยงามอย่างเดียว บางครัง้ อาจเป็นพระนามของพระเจ้า พระนามของศาสดา หรือข้อความในพระ
คัมภีร์ นอกจากนี้ ยังมีลายกราฟิกอื่นๆ อีก แสดงให้เห็นว่า ข้อห้ามทีม่ อี ยูก่ ลายเป็ นแรงผลักดันให้ศลิ ปินหาทางแสดงออกใน
รูปแบบอื่นๆ
"มัสยิดไทยสมัยแรก มีสถาปตั ยกรรมแบบไทยค่อนข้างมาก ลักษณะเหมือนเรือนไทย แต่อาจมีขนาดใหญ่กว่า เช่น มัสยิดต้น
สน ซึง่ เป็นหลังแรกๆ ของกทม. เดิมเป็นเรือนเครือ่ งไม้ ก่อนเปลีย่ นเป็ นตึกปูนในภายหลัง ส่วนทีบ่ างกอกน้อยก็ม ี มัสยิดอัน
ซอริซซุนนะห์ ลักษณะสถาปตั ยกรรมเป็ นแบบไทยประยุกต์ แต่กพ็ งั ไปในสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2"
"ตัง้ แต่รชั กาลที่ 4 มัสยิดไทยได้รบั อิทธิพลจากต่างชาติ เนื่องจากมีพ่อค้าชาวอินเดีย ชวา เข้ามามาก มัสยิดหลายแห่งมี
สถาปตั ยกรรมแบบออตโตมันผสมอยู่ เนื่องจากอาณาจักรออตโตมันเป็ นศูนย์กลางของศาสนาอิสามในขณะนัน้ ต่อมา จอม
พล ป.พิบลู สงคราม ต้องการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทาให้คนมุสลิมหันกลับไปมองว่า แก่นแท้ของศาสนาอิสลาม
คืออะไร การศึกษาศาสนาอิสลามจึงเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั และนาไปสู่รปู แบบมัสยิดในปจั จุบนั " อาจารย์สถาปตั ย์ อธิบาย
ส่วนมุมมองด้านรัฐศาสตร์นนั ้ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ให้ขอ้ มูลว่า ศาสนาอิสลามถือว่า
ความสะอาดเป็นครึง่ หนึ่งของศรัทธา ก่อนละหมาดชาวมุสลิมต้องล้างมือ ล้างหน้า ล้างเท้า ชาระตัวเองให้สะอาดก่อน ดังนัน้

เมือ่ ทหาร ตารวจ ค้นบ้านชาวมุสลิมโดยเอาสุนัขเข้าไปด้วย ชาวมุสลิมจึงเดือดร้อนมาก เพราะต้องทาความสะอาดบ้านด้วย
น้าถึง 7 ครัง้ และครัง้ หนึ่งนัน้ ต้องเป็นน้ าดิน
"ในมัสยิดมีการสังสอนตั
่
กเตือนกันในนัน้ มัสยิดจึงมีหน้าทีท่ งั ้ ทางศาสนา และทางสังคมการเมือง ไม่เฉพาะเรือ่ งของธรรมะ
แต่รวมทัง้ ปญั หาโลกและการเมืองท้องถิน่ ด้วย ในเหตุวนิ าศกรรม 9/11 หลายประเทศจับตามอง และเป็นกังวลมากเวลาเห็น
เด็กหนุ่มเดินออกมาจากมัสยิด แต่กลับไม่เป็นกังวลเลยเวลาเห็นเด็กเหล่านัน้ เดินออกมาจากผับบาร์" ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สะท้อน
ภาพมัสยิดในสายตาสังคมตะวันตก
ส่วนความประทับใจเกี่ยวกับมัสยิดในเมืองไทยนัน้ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ เล่าว่า เคยไปมัสยิดแห่งหนึ่งย่านบางลาภู ทางเข้าเป็น
ตรอกเล็กมาก ภายในมีทงั ้ ชุมชนมุสลิม และชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่ วันหนึ่งมีชาวจีนแบกหม้อใส่ตือฮวน ซึง่ ทาจากหมูผ่าน
ตรอกทีม่ รี า้ นข้าว และมีชาวมุสลิมนัง่ อยูเ่ ต็ม
ทันทีทเ่ี ห็น แม่คา้ ร้านข้าวก็ตะโกนว่า "หมูมาแล้วจ้าๆ" คนมุสลิมทีน่ งกิ
ั ่ นข้าวอยูก่ ล็ ุกให้คนขายตือฮวนเดินผ่านไป ขณะที่
คนขายตือฮวนก็เดินตัวลีบ ระมัดระวังตัวเองอย่างเต็มที่ แต่ดสู หี น้าของคนมุส ลิมทีน่ งั ่ กินข้าวอยูก่ ่อนนัน้ ไม่มที ่าทีโกรธเคือง
หรือไม่พอใจคนขายตือฮวนเลย การอยูร่ ว่ มกันระหว่างวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างนี่เอง ที่ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ มองว่าคือ "หัวใจ" ของ
ความเป็ นไทย
"มีแต่รฐั โง่ๆ ทีบ่ บี บังคับให้ประชาชนต้องเลือกว่าจะภักดีกบั ใคร รัฐทีฉ่ ลาดจะเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ความหลากหลายดารงอยูด่ ว้ ยกัน
รัฐต้องเข้าใจธรรมชาติของคนว่าเป็ นอย่างไร ถ้าไม่จาเป็ นก็อย่าบังคับให้เขาต้องเลือก" ศ.ดร.ชัยวัฒน์แสดงความเห็นทิง้ ท้าย
เมือ่ ถามถึงนโยบายของรัฐ ทีพ่ ยายามกลืนวัฒนธรรมท้องถิน่ เข้ากับวัฒนธรรมหลัก
ด้าน พ.ญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 แสดงความเห็นในฐานะผูอ้ ยู่ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ใน
สมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม นโยบายรัฐนิยมนาไปสู่ความขัดแย้ง การบังคับให้มวี ฒ
ั นธรรมเดียวคือปญั หา ทัง้ ๆ ที่ การผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมไทยพุทธกับอิสลาม ถ้าไม่ขดั กับหลักศาสนาก็สามารถทาได้ห มด
พร้อมยกตัวอย่างมัสยิดที่ จ.อุดรธานี ทีค่ นพุทธบอกว่า มีปญั หาเรือ่ งเสียงอาซาน (เสียงเรียกทาละหมาด) ตอนตี 5 ชาวบ้าน
ทัง้ ไทยพุทธและมุสลิมจึงมาคุยกัน สุดท้ายได้ขอ้ สรุปให้หรีเ่ สียงอาซานตอนตี 5 ลง ส่วนเวลาอื่นให้ใช้เสียงปกติ สะท้อนว่า
เมือ่ ได้เปิดใจคุยกัน ปญั หาก็ได้รบั การแก้ไข
ก่อนที่ พ.ญ.เพชรดาว สรุปตรงๆ กระชับ ดังหัวเรือ่ งเสวนา สุเหร่ามุสลิม : ภาพสะท้อนบ้านแห่งหัวใจ "ไทย"
"หัวใจไทย คือการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความแตกต่างนัน้ มีอยูจ่ ริง ขึน้ อยูก่ บั ว่าเราจะใช้มนั เป็นกาแพง หรือ
เป็นสะพานเชื่อม ดังนัน้ หัวใจไทยในความหมายของหมอคือ ความหลากหลาย แต่เราต้องการความเข้าใจทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
ด้วย"

