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โครงการประกวดบทความเพือ่ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ประจาํปี 2564 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมอืงเจดดาห ์

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 

ชื่อ-สกุล ณัฐพล  รอมาล ี

มหาวทิยาลัยทีก่าํลังศึกษา มหาวทิยาลัยคิงคอลิด 

สาขาวิชาทีศ่ึกษา อูซูลุดดนี (ศาสนศาสตร)์ 

2. ข้อมูลบทความ 

ชื่อเร่ือง “ศาสนา” ครรลองธรรมของมนุษย ์เพือ่มนุษย ์

จาํนวนหน้า (ไม่รวมอ้างอิง) 13 

จาํนวนคาํ (ไม่รวมอ้างอิง) 5029 

 

 

“ศาสนา” ครรลองธรรมของมนุษย ์เพือ่มนุษย ์

        ในสภาพสงัคมของมนุษยท่ี์การดาํเนินชีวิตมีความซบัซอ้นและหลากหลาย จนอาจเลยเถิดจาก

ศีลธรรมและจรยิธรรมได ้จะส่งผลใหผู้ค้นห่างไกลจากคาํสอนของศาสนามากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน

ปัจจุบันหรือยุคท่ีมีการสื่อสารขอ้มูลกันอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมออนไลนท่ี์ใชก้ันอย่างแพร่หลาย จน

กลายเป็นหนึ่งในปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของคนในยุคนีไ้ปแลว้ ผูค้นต่างมีช่องทางในการแสดง

ตวัตน แสดงความคิดเห็นอย่างรวดเร็วกันมากขึน้ โดยอาจจะไม่คาํนึงตรวจสอบแหล่งขอ้มูลท่ีมาให้

ถกูตอ้งหรือชดัเจนเสียก่อน จึงทาํใหมี้การแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม หลายความคิดหรือต่างท่ีมา ทัง้นีจ้ึง

สง่ผลใหค้นในสงัคมตอ้งเรยีนรูท่ี้จะอยูร่ว่มกนับนความหลากหลายใหไ้ด ้ 

        ดงันัน้ เม่ือพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเก่าท่ีมีการ

พดูคยุกนัซํา้แลว้ซ ํา้เล่า แต่ก็ยงัเป็นเรื่องท่ีมีประเด็นใหม่ ๆ ออกมาใหไ้ดพ้ดูคยุกนัอยู่เสมอ การท่ีคนใน

สงัคมสามารถอยูร่ว่มกนัไดบ้นความหลากหลายไดอ้ย่างสงบสขุนัน้ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีเป็นเครือ่งยดึเหน่ียว 
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หรือแนวคิดท่ีหล่อหลอม ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสงัคมของแต่ละบุคคล ซึ่งในมุมมองของ

ผูเ้ขียนเอง หนึ่งในเครื่องยดึเหน่ียวท่ีมีประสทิธิภาพคือศาสนา คาํสอนของศาสนาสามารถขดัเกลาใหผู้ท่ี้

นบัถือไดป้ฏิบตัติามหรอืมีความคดิและแสดงออกถงึพฤตกิรรมอนัดีงาม จะทาํใหก้ารดาํรงชีวติอยูร่ว่มกนั

และก่อใหเ้กิดสงัคมอยา่งสงบสขุ  

        ผูเ้ขียนเล็งเห็นว่าคาํสอนในศาสนามีความใกลเ้คียงกับธรรมชาติของมนุษย ์และสามารถยับยัง้

กิเลสหรอืความคิดไม่ดีท่ีอยู่ในธรรมชาติของมนษุยไ์ด ้ในความเห็นของผูเ้ขียน ศาสนาเป็นจงึเครื่องมือท่ี

คอยยํา้เตือนใหเ้ราสาํรวจตวัเองก่อนท่ีจะสาํรวจผูอ่ื้น อนัเห็นไดจ้ากหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลามท่ี

ผูเ้ขียนนบัถือดงัตอ่ไปนี ้

เอกภาพทา่มกลางความหลากหลาย 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสงัคมพหุวฒันธรรม (Multicultural society) เป็นสงัคมท่ีประกอบดว้ย

กลุ่มชนท่ีมีความหลากหลาย มีความแตกต่างทางสงัคมและวฒันธรรม  ไม่ว่าจะเป็นดา้นศาสนา ภาษา 

การแตง่กาย การเป็นอยู ่เป็นตน้ เพราะแตล่ะกลุม่ชนมีความเช่ือ ความศรทัธาในศาสนาและวฒันธรรมท่ี

แตกต่างกนั การท่ีจะทาํใหแ้ต่ละคนสามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมเดียวกนัได ้จะตอ้งมีการพึ่งพาช่วยเหลือ

กนั ไม่เบียดเบียน ไม่ทาํรา้ยกนั ไม่จนถึงไม่ละเมิดสทิธ์ิของกนัและกนั แตล่ะกลุม่ชนสามารถประกอบพิธี

ทางศาสนาไดต้ามความเช่ือและศรทัธาของตนเอง อย่างเสรีภาพโดยท่ีไม่มีการกีดกัน กา้วกาย ล่วง

ละเมิด หรือก่อกวนซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านีส้ามารถทาํใหค้นในสงัคมอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้

อยา่งสนัต ิ

อิสลามมีคาํสอนท่ีไดก้าํชบัมสุลมิ ไวว้า่ตอ้งใหเ้กียรตเิพ่ือนมนษุยใ์นทกุศาสนาและความเช่ือ โดย

ใหร้ะมดัระวงัต่อการไปบรภิาษ กล่าวตาํหนิ ติเตียน การด่าท่อ การเหยียดหยามต่อความเช่ือศาสนาอ่ืน 

เพราะนัน้ถือเป็นการแสดงออกถงึความไมใ่หเ้กียรติกนัและเป็นการขดัตอ่คาํสอนอยา่งชดัเจน 

ดงัพระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา 0 هلالج لج

1 ทรงตรสัวา่ 

َ  فَیَُسبُّواْ  �َِّ  ُدونِ  ِمن یَْدُعونَ  الَِّذینَ  تَُسبُّواْ  َوالَ  ِعْلمٍ  بِغَْیرِ  ْدًواعَ  �َّ   
                                                       
1  คาํภาษาอาหรบั  هلالج لج อ่านวา่ “ญลัลลา ยาลาลฮฺุ” มีความหมายวา่ “พระองคท์รงสงูสง่ยิ่ง” เป็นคาํท่ีมสุลมิใชใ้นการ

กลา่วยกยอ่งและสรรเสรญิอลัลอฮฺ หลงัจากท่ีเอ่ยนามพระองค ์
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ความว่า : “และพวกเจา้จงอย่าไดด้่าทอบรรดาสิ่งท่ีพวกเขาวิงวอนขอ จากสิ่งท่ีไม่ใช่อัลลอฮ ์

เพราะพวกเขาจะดา่ทออลัลอฮอ์ยา่งละเมิดโดยปราศจากความรูใ้ด ๆ ” (บทอลัอนัอาม,โองการท่ี 108) 

 

นอกจากการท่ีอิสลามไดส้อนมุสลิมในเรื่องการเคารพสิทธิการนบัถือศาสนาและใหเ้กียรติแก่

เพ่ือนมนษุยแ์ลว้ อิสลามยงัสง่เสรมิอยา่งเป็นรูปธรรมในการทาํดีแก่มนษุยท์กุคนดว้ยเช่นกนั 

ดงัพระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงตรสัวา่ 

 

ی ُ َعِن الَِّذیَن َلْم ُیقَاِتلُوُكْم ِفي الدِّ وُھمْ ِن َوَلْم َال َیْنَھاُكُم �َّ  ُیْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَیاِرُكْم أَْن تَبَرُّ
َ یُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ    َوتُْقِسُطوا إِلَْیِھْم إِنَّ �َّ

 

ความว่า: “อลัลอฮฺมิไดท้รงหา้มพวกเจา้ เก่ียวกบับรรดาผูท่ี้มิไดต้่อตา้นพวกเจา้ในเรื่องศาสนา 

และพวกเขามิไดข้บัไล่พวกเจา้ออกจากบา้นเรือนของพวกเจา้ ในการท่ีพวกเจา้จะทาํความดีแก่พวกเขา 

และใหค้วามยตุิธรรมแก่พวกเขา แทจ้รงิอลัลอฮฺทรงรกัผูมี้ความยตุิธรรม”: (บทอลัมมุตะหินะฮฺ โองการท่ี 

8) 

หากเราลองย้อนกลับไปดูแบบฉบับอันดีงามของท่านนะบีย์มูฮาํหมัด ملسو هيلع هللا ىلص  ท่ีได้กระทาํเป็น

แบบอย่าง ท่านนบีมีการดะวะห ์(เผยแพร)่ ดว้ยกบัฮิกมะห ์(การใชว้ิทยปัญญา) ในดา้นการกระทาํท่ีดี

งามมากว่าคาํพูด ท่านไม่เคยสอนใหเ้ราบริภาษหรือตาํหนิติเตียนเทศกาลของศาสนาอ่ืน กลบักนัท่าน

ยงัใหเ้กียรตคิวามเช่ือท่ีแตกตา่งอีกดว้ย  

ตวัอย่างแห่งความดีงาม เช่น เม่ือครัง้หนึ่งปรากฏวา่ในขณะท่ีขบวนแห่ศพของชายชาวยิวไดผ้่าน

มา ท่านนะบียม์ูฮาํหมดั 1 ملسو هيلع هللا ىلص

2 ไดยื้นขึน้เพ่ือใหเ้กียรติแก่ศพนัน้ อคัรสาวกท่านหนึ่งจึงไดก้ล่าวกับท่าน

ศาสดาว่า “ศพท่ีผ่านไปนัน้เป็นศพของชายชาวยิว!” ท่านศาสดาจึงไดต้อบไปว่า “ชาวยิวไม่ใช่มนุษย์

ดอกหรอื!” และทา่นศาสดายงัไดก้าํชบัแก่อคัรสาวกวา่ เม่ือพวกทา่นเห็นศพผ่านมา ก็จงยืนขึน้เถอะ” 

                                                       
2 คาํภาษาอาหรบั ملسو هيلع هللا ىلص  อ่านวา่ “ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั” มีความหมายวา่ “ขอพระองคท์รงประทานความโปรด

ปรานและความสนัตแิดท่า่น” เป็นคาํท่ีมสุลมิใชก้ลา่วยกยอ่งศาสดามฮูาํหมดั หลงัจากท่ีเอ่ยนามพระองค ์



 4 

มสุลิมหลายคนเครง่ครดัในเรื่องศาสนาถือเป็นเรื่องท่ีดี เเต่บางคนขาดความรูใ้นเรื่องบริบทการ

อยู่ดว้ยกันแบบสงัคมพหุวฒันธรรม ฉะนัน้แลว้จะทาํอะไรตอ้งคิดไตร่ตรองใหร้อบครอบเพราะแทจ้ริง

พระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงรกับคุคลท่ีรอบคอบ 

เพราะเรามใิช่ผู้พพิากษา 

การเป็นผู้พิพากษา ในท่ีน่ีจะสะทอ้นถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบันท่ีมีสื่อสังคมออนไลนห์รือ

อินเตอรเ์น็ต ท่ีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวันของผูค้นมากขึน้ ทาํใหก้ารสื่อสารเป็นไปดว้ยความ

สะดวกสบายและรวดเร็ว แทบจะกลายเป็นช่องทางหลกัในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารหรือติดตามความ

เคลื่อนไหวของสงัคม  

ผูเ้ขียนเห็นว่า การเขา้ถึงสื่อสงัคมออนไลนไ์ดง้่ายขึน้และในทกุช่องทางเช่นนี ้เป็นสิ่งท่ีเอือ้ใหเ้รา

กลายเป็นผูพิ้พากษาไดง้่ายขึน้ ซึง่เราเองอาจไม่ไดเ้ขา้ไปในฐานะคนเสพสื่อเพียงอย่างเดียว แตมี่โอกาส

ประพฤติตวัเป็นผูต้ดัสินคนอ่ืนหรอืถกูตดัสินไดท้กุเม่ือเช่นกนัในสนามสงัคมออนไลน ์เพราะคนสว่นใหญ่

มี social network อยู่ในมือ มีการตดัสินจากขอ้คิดเห็นคาํวิจารณก์นัอย่างสนกุปาก ความเสรโีดยไมต่อ้ง

มีตวัตนท่ีชดัเจนในสื่อออนไลนห์ลายครัง้นาํมาซึง่ “สงครามนํา้ลาย” ท่ีเต็มไปดว้ยอารมณแ์ละการใสร่า้ย

ป้ายสีกันไปมาไดใ้นทุกหัวขอ้สนทนา บางครัง้ถึงขั้นเลยเถิดไปเป็นการด่าทอกันมากกว่าจะเป็นการ

แสดงออกทางความคดิบนฐานของเหตผุล 

โดยเม่ือมีการแสดงความคิดเห็นเชิงตดัสิน เราจะเห็นพืน้ฐานขอ้มลูของแต่ละบุคคลท่ีไดร้บัมา

จากความเห็น ชดุความคิด บรรทดัฐานของตนเองหรอืคาํบอกเล่าของผูอ่ื้น แลว้ทาํการตดัสินหรอืไม่เสีย

เราก็จะกลายเป็นผูท่ี้ถกูตดัสนิโดยผูอ่ื้นดว้ยวธีิการดงักลา่วไดอ้ยา่งง่ายดา้ยเชน่กนั  

และเหตกุารณเ์ช่นนีม้กัมีใหเ้ห็นอยู่เสมอ ตามสื่อสงัคมออนไลนต์่าง ๆ ซึ่งมีไม่นอ้ยท่ีชีวิตคน ๆ 

หนึ่ง ตอ้งประสบณก์ับความทุกขย์ากมากมาย อันเกิดมาจากการถูกกล่าวหาหรือตดัสินเพียงผิวเผิน 

ผูเ้ขียนจึงตระหนกัถึงความสาํคญัของการเรียนรู ้สาํรวจตนเองก่อนท่ีจะสาํรวจผูอ่ื้น จึงไดห้าเครื่องยึด

เหน่ียวและเครื่องเตือนใจในการดาํรงชีวิต ซึ่งท่ีสิ่งท่ีผูเ้ขียนใชเ้ตือนตนเองอยู่เสมอคือ หลกัคาํสอนของ

ศาสนาท่ี ทา่นนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص ทรงกลา่ววา่ 

كَ الیَْرِمي َرُجٌل َرُجالً بِالفُُسْوِق َوالَ یَْرِمْیِھ بِالُكْفِر اِالَّ اْرتَدَّْت َعلْیِھ اِْن لَْم یَُكْن َصاِحبُھُ َكذَلِ   



 5 

ความว่า : “ คนหนึ่งจะไม่ใส่รา้ยอีกคนหนึ่งดว้ยความชั่ว และจะไม่ใส่รา้ยเขาดว้ยการตดัสินเขา

ตกเป็นกาฟิร(คนนอกศาสนา) นอกจากขอ้หานัน้มนัจะยอ้นกลบัสู่ตวัเขาเอง หากผูถู้กใส่รา้ยมิไดเ้ป็น

เชน่นัน้ ” หะดีษศอฮิห ์อิหมา่มอลับคุอรยี ์ เลขท่ี 5585. 

คาํสอนนีเ้ป็นสิ่งท่ีคอยเตือนใจใหเ้ราสาํรวจและดึงตัวเองกลบัมา เม่ือเราเริ่มรูต้วัว่าเรากาํลัง

ตดัสินคนใดคนหนึ่งอยู ่จากคาํกลา่วของท่านศาสดามฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص จงึเป็นเครื่องท่ีคอยยํา้เตือนไดเ้สมอวา่ 

เราไม่มีสิทธ์ิอนัชอบธรรมใด ๆ เลยท่ีจะไปกลา่วหาผูอ่ื้น และความผิดบาปนัน้จะยอ้นกลบัมาสู่ตวัเราเอง 

หากสิ่งท่ีเรากลา่วหาผูอ่ื้นนัน้ไมเ่ป็นความจรงิ คาํสอนนีเ้ป็นสิ่งท่ีหลอ่หลอมใหค้น ๆ หนึ่งกลายเป็นคนท่ีมี

จรรยามารยาทอนัดีงาม และหากผูค้นในสงัคมต่างตระหนกัไดถ้ึงขอ้นี ้ก็จะเป็นการจรรโลงสงัคมใหเ้กิด

ความสงบสขุได ้

สื่อสงัคมออนไลนเ์ป็นอีกหนึ่งแหล่งความรูท่ี้ดี หลายคนไดค้วามรูใ้หม่จากสื่อสงัคมออนไลน ์ทกุ

ประเด็นท่ีเกิดการถกเถียงไดถื้อเป็นเรื่องดี แตน่ั่นตอ้งมีความรูท่ี้ถกูตอ้งและแยง้กนัดว้ยขอ้มลูบนพืน้ฐาน

ความเป็นจรงิ หากมองกนัอยา่งเปิดตาและเปิดใจ จะเห็นวา่การถกเถียงบนโลกออนไลนค์ลา้ยงานศิลปะ

ท่ีทาํใหเ้รามองเห็นแถบสีของความคิดความตา่งในแตล่ะบคุคล การรูเ้ทา่ทนัตนเองวา่มีพืน้ฐานความเช่ือ

ความคิดเห็นอย่างไรและมีความต่างจากคนอ่ืนดว้ยเหตใุด อาจช่วยลดอตัตาของตนเองใหน้อ้ยลงและ

เปิดรบัความเห็นตา่งไดม้ากขึน้ ซึง่จะนาํไปสูก่ารตกผลกึทางความคดิท่ีจะเป็นประโยชนใ์หส้งัคมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ และเป็นแนวทางท่ีช่วยใหค้นไทยสามารถตัง้รบักบัสภาพสงัคมท่ีมีความ

เป็นพหวุฒันธรรมและมีความแตกตา่งขดัแยง้ทางความเช่ือไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

การใหอ้ภยัคอืของขวัญแก่เพือ่นมนุษย ์

มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ท่ีอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ทั้งความเช่ือ ความคิด ภาษา และ

วฒันธรรม ก็ย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการอยู่ร่วมกนัท่ีอาจเกิดความไม่เขา้ใจ อาจเกิดการละเมิด

อธรรมต่อกนั หรือเกิดการกระทบกระทั่งกนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้การใหอ้ภยัคือสิ่งเดียวท่ีจะทาํให้

สังคมมนุษย์น่าอยู่มากย่ิงขึน้ กล่าวได้ว่า “คนท่ีให้อภัยก็มีความสุข และคนท่ีได้รับการให้อภัยก็มี

ความสขุเชน่เดียวกนั” 
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ศาสนาอิสลามถือว่าการใหอ้ภยัเป็นคณุธรรมอนัย่ิงใหญ่ นบัเป็นผลพวงประการหนึ่งของความ

ศรัทธาในอิสลาม  ท่ีมีความประเสริฐมากมาย เม่ือการให้อภัยแผ่กระจายออกไปจะมีอิทธิพลต่อ

ความรูส้กึ สง่ผลใหเ้กิดความรกัและการเป็นมิตรท่ีดีตอ่กนั ดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงยกย่องและช่ืนชมผูท่ี้

ใหอ้ภยัวา่ พระองคจ์ะทรงรกัเขา ดงัท่ีไดท้รงตรสัไวใ้นพระมหาคมัภีรอ์ลักรุอา่นวา่ 

َ  إِنَّ  َواْصفَحْ  َعْنُھمْ  فَاْعفُ  اْلُمْحِسنِینَ  یُِحبُّ  �َّ     
ความวา่ : "จงอภยัใหพ้วกเขาเถิด เเละจงละวาง (จากการถือโทษโกรธเคือง) พวกเขา  

เเทจ้รงิอลัลอฮ ์ทรงรกับรรดาผูป้ระพฤตดี" (บทอลัมาอิดะฮ,์โองการท่ี13) 

ตวัอยา่งของการใหอ้ภยัของทา่นนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص โดยเหตกุารณนี์เ้กิดขึน้ในปีท่ี 10 ของการถกู

แตง่ตัง้เป็นรอซูล้ นบัเป็นปีแห่งความโศกเศรา้ของท่าน  เน่ืองจากพระนางคอดีญะฮ ์ผูเ้ป็นภรรยาและอบู

ตอลบิ ผูเ้ป็นลงุท่ีไดใ้หก้ารอปุการะเสียชีวติลง 

หลงัจากนัน้ จึงทาํใหพ้วกกุเรชไดท้าํรา้ยและขดัขวางท่านหนกัขอ้มากขึน้ ท่านนบีจึงพยายาม

เดินทางไปยงัเมืองฏออีฟ เพ่ือใหช้าวเมืองนีช้่วยเหลือท่าน แต่กลบัพบว่า พวกเขาพยายามทาํรา้ยท่าน

อยา่งแสนสาหสัหนกัหนาย่ิงกวา่ชาวมกักะฮเ์สียอีก  

ท่านเดินทางมาเพ่ือเผยแผ่ศาสนา เรียกรอ้งเชิญชวนผูค้นสู่การศรทัธาต่อเอกภาพในการเช่ือมั่น

ในพระเจา้องคเ์ดียว ท่านนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص ตอ้งเผชิญกบัเหตกุารณค์รัง้สาํคญัท่ีสดุ คือถูกกลั่นแกลง้

อย่างหนกัหน่วง พวกเขามิใช่เพียงไม่ยอมรบั ซํา้ยงัปฏิเสธต่อสิ่งดงักล่าว พูดจาถากถาง ดว้ยถอ้ยคาํ

หยาบคาย พรอ้มทัง้โห่ไลท่่านและขวา้งปาดว้ยกอ้นหินใสท่่านนบี จนศีรษะแตกเลือดโทรมกาย ท่านเดิน

ไปบนถนนดว้ยความโซซดัโซเซ เจ็บปวด หมดเรยีวแรงและในท่ีสดุทา่นนบี ก็ไดล้ม้ลง 

ทา่นญิบรลี (ทตูสวรรค)์ ไดม้าหาทา่นแลว้กลา่ววา่ : “โอม้ฮุมัมดัเอย๋ หากทา่นตอ้งการท่ีจะจดัการ

กับพวกนี ้ขา้จะทาํลายพวกนีอ้ย่างราบคาบ แทจ้ริง อลัลอฮท์รงไดยิ้นคาํพูดของกลุ่มชนของท่านแลว้ 

และทราบดีถึงสิ่งท่ีพวกเขาตอบโตท้่าน และพระองคส์ง่ฉนัมายงัท่านแลว้ เพ่ือท่ีจะใหท้่านแกแ้คน้ไดต้าม

ท่านตอ้งการ” ท่านนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص ทรงตอบว่า : “ฉนัหวงัใหอ้ลัลอฮ ์นาํเขาออกมาจากความหลงผิด

และสูก่ารทาํอิบาดะหแ์ดพ่ระองคเ์พียงผูเ้ดียว โดยไมต่ัง้ภาคีตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใด” 
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ดว้ยความอดทนและความออ่นโยนของท่าน ทา่นกลบัใหอ้ภยัไม่แสดงออกถงึความโกรธเคืองตอ่

ผูค้นท่ีทาํรา้ยท่าน อีกทัง้ท่านยงัขอดอุา(การขอพร)ใหพ้ระเจา้ ทรงยกโทษใหก้บัพวกเขาและขอดอุาให้

พวกเขาเขา้รบัอิสลาม 

ตอ่มาชาวเมืองนีไ้ดป้ระจกัษถ์งึความอดทน มารยาทอนัดีงาม และการใหอ้ภยัของทา่น  

ในท่ีสดุพระเจา้ทรงตอบรบัดอุา (การขอพร) ทาํใหช้าวเมืองนีเ้ขา้รบัอิสลาม 

และอีกหนึ่งตวัอย่างของการใหอ้ภยั คือการใหอ้ภยัครัง้ย่ิงใหญ่ของ ดร.สมบตัิ จิตตห์มวด ท่ีได้

กล่าวขึน้กลางศาลของรฐัเคนทกักี ในสหรฐัฯ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน ปี 2017 ในระหว่างการอ่านคาํ

พิพากษาบคุคลท่ีฆา่ลกูชายเขา 

(BBC News ไทย, 2017) คณุฐิติพล ปัญญาลิมปนนัท ์ผูส้มัภาษณ ์ดร.สมบตัิ จิตตห์มวด โจทก์

ในคดีนี ้ไดก้ล่าวว่า “การยกโทษใหก้ับผูท่ี้ฆ่าลูกชายของเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เกิดจากศรทัธาใน

ศาสนาอิสลาม ความตัง้ใจของคนในครอบครวั และจิตวญิญาณความเป็นครูตลอดชีวติการทาํงาน” 

และยงัไดก้ล่าวอีกว่า “ตัง้แต่วนัอาทิตยท่ี์ 19 เมษายน ปี 2015 จนถึงวนัพฤหสับดีท่ี 7 พฤศจิกายน ปี 

2017 นบัเป็นเวลาประมาณ 2 ปี 7 เดือนท่ีสมาชิกครอบครวัจิตตห์มวดเฝา้รอคอยความยตุิธรรม มนัเป็น

ธรรมดานะครบักบัความเศรา้โศกเสียใจของผมและครอบครวัท่ีมีขึน้ เน่ืองจากการสญูเสียลกูชายท่ีรกัไป

อยา่งกระทนัหนั แตเ่ราไมโ่กรธเลยนะ ถงึสิ่งเลวรา้ยท่ีเกิดขึน้ เราจะทาํใหส้ิ่งท่ีเลวรา้ยท่ีเกิดขึน้กบัซาลาฮดุ

ดีนนี ้สง่ผลในแง่บวกมากกวา่ท่ีจะเป็นในทางลบและเราจะใหอ้ภยัเขา” 

และช่วงสดุทา้ยของการอ่านคาํพิพากษา ดร.สมบตัิ จิตตห์มวด ไดเ้ห็นนํา้ตาของนกัโทษ ก่อนท่ี

จะเดินเข้าไปจับมือสวมกอดและได้พูดกับเขาว่า : “ผมโกรธมารรา้ยท่ีนาํพาและชักนาํคุณให้ทาํ

อาชญากรรมท่ีน่ากลวันี ้ผมไม่โทษคณุ ผมไม่โกรธคณุ ผมใหอ้ภยัคณุ ทกุสิ่งทกุอย่างไม่เป็นไรนะ ไม่ตอ้ง

เสียใจ เพราะว่าคณุพลาดไป แต่คณุมีโอกาสจะมีชีวิตต่อไป ขอใหค้ณุทาํคณุงามความดี และขอใหค้ณุ

คดิถงึพระเจา้มาก ๆ ” 

จากกรณีการใหอ้ภัยแก่ผูท่ี้พรากชีวิตลูกสุดท่ีรกัไปของ ดร.สมบตัิ จิตตห์มวด แสดงใหเ้ห็นถึง

บทบาทคาํสอนของศาสนา ท่ีหลอ่หลอมจิตใจ จนสามารถขบัเคลื่อนใหค้น ๆ  หนึ่งทาํสิ่งท่ีเช่ือวา่มีมนษุย์
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เพียงไมก่ี่คนจะทาํได ้นั่นคือ การใหอ้ภยัแก่คนท่ีฆา่ลกูตวัเอง สิ่งนีท้าํใหผู้ค้นไดเ้ห็นวา่คาํสอนศาสนาท่ีได้

กลมกลืน เป็นระบบระเบียบในการดาํรงชีวติ สามารถสรา้งสิ่งท่ีสวยงามจรรโลงสงัคมนีไ้ดอ้ยา่งไร 

จากเหตกุารณท์ัง้สองนี ้เราจะเห็นไดว้า่ สิ่งท่ีจะเอาชนะ“ความเกลียดชงั” ได ้ก็คือ “การใหอ้ภยั” 

ในขณะท่ีเขามีอาํนาจท่ีจะทาํการแกแ้คน้เอาคืนจากผูท่ี้กระทาํไม่ดีหรอืละเมดิสทิธิของเขาได ้แตเ่ขากลบั

ไมถื่อโทษและใหอ้ภยั สิ่งนีค้ือของขวญัท่ีเขาใหก้บัตนเองและใหก้บับคุคลนัน้ 

มนษุยย์่อมมีการคาดหวงัว่าผูอ่ื้นจะไม่ถือโทษและใหอ้ภยัในความผิดของตน หรอืใหโ้อกาสท่ีจะ

ชดเชยและแกไ้ขปรบัปรุงความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ แน่นอนว่า สิ่งนีค้ือธรรมชาติท่ีมีอยู่ในมนุษย์

ดงันัน้การใหอ้ภยัจึงตอ้งเริ่มตน้จากตวัเราเองก่อน ดว้ยการไม่ถือโทษ ใหอ้ภยั และยบัยัง้ตนจากการคิด

แกแ้คน้หรอืตอบโต ้ความผิดพลาดต่าง ๆ ของผูอ่ื้น ผูเ้ขียนเห็นว่า การดาํเนินชีวิตในสงัคมโดยการไม่ถือ

โทษ การมองขา้มความผิดพลาดและการใหอ้ภยัตอ่กนั เป็นสิ่งท่ีมีความจาํเป็นอย่างย่ิง ดว้ยกบัคณุธรรม

ดงักลา่วนีจ้ะทาํใหด้วงใจทัง้หลาย เกิดความใกลชิ้ดตอ่กนัมากย่ิงขึน้ 

และพระผูเ้ป็นเจา้ก็จะทรงตอบแทนผลรางวลัทางจิตวิญญาณแก่เรา และผูใ้ดก็ตามท่ีใหอ้ภัย

และไม่ถือโทษความผิดพลาดของผูอ่ื้น พระผูเ้ป็นเจา้ก็จะทรงเมตตาและจะทรงใหอ้ภยัความผิดบาปของ

เขาดว้ยเชน่กนั “จงใหอ้ภยัแก่ผูอ่ื้น แลว้อลัลอฮจ์ะทรงใหอ้ภยัแก่เรา” 

ผูท่ี้แข็งแกรง่ท่ีสดุ ไม่ใช่คนท่ีมีพลงัรา่งกายเยอะ แต่คือคนท่ีสามารถระงบัอารมณค์วามโกรธใน

ขณะท่ีเขาสามารถระบายความโกรธนัน้ออกมาได ้

วถิแีหง่ทางสายกลาง 

หลกัทางสายกลาง ก็คือหลกัท่ีตัง้อยู่ระหว่างความสมดลุ ของความสดุโต่งกบัความหย่อนยาน 

กลา่วไดว้า่คือหลกัทางธรรมชาติท่ีมีลกัษณะของความสมดลุในตวัของมนษุยแ์ละสิ่งตา่ง ๆ  ไม่วา่จะเป็น

ความสมดลุระหวา่งจิตวิญญาณกบัดา้นวตัถ ุโลกอาคิเราะฮก์บัโลกดนุยา จิตใจกบัรา่งกาย และระหวา่ง

ความคงท่ีกบัความเปลี่ยนแปลง   

อิสลามไดมี้คาํสอนถึงหลกัทางสายกลางเอาไวแ้ละทรงมีท่านนะบียม์ฮุมัมดั ملسو هيلع هللا ىلص เป็นแบบอย่าง

ในการดาํเนินวิถีชีวิต โดยการอธิบายคาํสอนอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือใหม้นษุยน์าํมาเป็นตวัอย่างในการ

ปฎิบตัติาม ดงัพระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงตรสัวา่ 
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ِلكَ  ةً  َجعَْلنَاُكمْ  َوَكذَٰ ُسولُ  َویَُكونَ    النَّاِس  َعلَى ُشَھدَاءَ  لِّتَُكونُوا  َوَسًطا أُمَّ یدًاَشھِ  َعلَْیُكمْ  الرَّ   

ความวา่ : “และในทาํนองเดียวกนั เราไดใ้หพ้วกเจา้ทัง้หลายเป็นประชาชาตสิายกลาง เพ่ือวา่เจา้

ทั้งหลายจะได้เป็นสักขีพยานแก่มวลมนุษย์ และศาสนทูต(มูฮัมมัด) ก็จะเป็นสักขีพยานแก่พวก

เจา้” (บทอลับากอเราะห ์,โองการท่ี 143)  

และทา่นนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص ทรงกลา่ววา่ 

 َخْیُر األُُمْوِر أَْوَسُطَھا

ความวา่ : “ท่ีดีท่ีสดุของกิจการทัง้หลายคือ ตรงกลางของมนั” (รายงานโดยอิบน ุอสัสมัอานีย-์ฎ่อ

อีฟ) 

 

ท่านอิบนุญะรีร อฏัเฏาะบะรีย ์ท่านไดอ้ธิบายความหมายเพ่ิมเติม ในหนงัสือ (อฏัเฏาะบะรีย,์ 

ญามิอฺ อลับะยาน เล่ม 2 หนา้ 338) คาํว่า “วะสะฏอ” หมายถึง “ความปานกลางของความไม่มากไป 

หรือน้อยไปจากขอบเขตท่ีแท้จริง” และท่านกล่าวอีกว่า  “ฉันเห็นว่า การท่ีอัลลอฮฺทรงเรียกขาน

ประชาชาต ิ ทา่นนะบีมฮุมัมดั ملسو هيلع هللا ىلص   ดว้ยกบัคาํวา่ “อมุมะตนั วะสะฏอ” นัน้ เน่ืองจากวา่ การงาน ท่ีอลัลอฮฺ

ทรงชอบท่ีสดุ คือความปานกลางและความพอดี  "  

ฉะนัน้ ทางสายกลางคือความพอเพียง และความพอเพียงก็คือ ความพอประมาณ ซึ่งหมายถึง 

ความพอดีท่ีไมน่อ้ยเกินไปและไมม่ากจนเกินไป โดยไมเ่บียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น   

หากจะกล่าวถึงความพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 ทรงพระราชทานแนว

พระราชดาํริในการดาํเนินชีวิต เอาไวแ้ก่พสกนิกรของพระองค ์ไว ้5 ประการ และหนึ่งในนัน้คือ “การ

ยดึถือความประหยดั” ตดัทอนคา่ใชจ้า่ยในทกุดา้นลดละความฟุ่ มเฟือยในการใชชี้วติ 

จะเห็นไดว้่า แนวพระราชดาํริในการดาํเนินชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัทรงวางเอาไว ้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีปรากฏอย่างชดัเจน 

เชน่ การประหยดั คือ ใชจ้า่ยแตพ่อควรแก่ฐานะ ไมส่รุุย่สรุา่ย ไมฟุ่ง้เฟอ้  

ดงัพระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงตรสัวา่ 

 َوُكلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُواْ إِنَّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ 
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ความว่า : “และพวกสเูจา้จงกินและจงด่ืม และพวกสเูจา้อย่าไดส้รุุย่สรุา่ย แทจ้รงิพระองคม์ิทรง

รกับรรดาผูท่ี้สรุุย่สรุา่ย” ( บทอลัอะอฺรอฟ, โองการท่ี 31) 

โองการนีชี้ถ้ึงความพอดีในการใชจ้่ายเพ่ือการดาํรงชีวิต ลดความฟุ่ มเฟือยในการใชชี้วิต อิสลาม

ถือวา่ความฟุ่ มเฟือยและความสรุุย่สรุา่ยเป็นลกัษณะของกลุม่ชนท่ีสงักดัตามแนวทางของมารรา้ย  

ดงัพระองคอ์ลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงตรสัวา่ 

 إِنَّ اْلُمبَِذِّریَن َكانُواْ إِْخَواَن الشَّیَاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّھ َكفُوًرا
ความว่า : “แทจ้รงิบรรดาผูท่ี้สรุุย่สรุา่ยฟุ่ มเฟือยในการใชจ้่ายนัน้พวกเขาเป็นพ่ีนอ้งกบัเหล่ามาร

รา้ย และมารรา้ยนัน้มนัเนรคณุตอ่พระผูอ้ภิบาลของมนั” (บทอลัอิสรออฺ, โองการท่ี 27) 

นกัอรรถาธิบายอลักรฺุอานกล่าวว่า ความฟุ่ มเฟือยและความสรุุย่สรุา่ยท่ีอลักุรฺอานประนามก็คือ

การใชจ้่ายไปในสิ่งท่ีมิไดเ้ป็นไปเพ่ือการภกัดีต่อพระเจา้ ตลอดจนการใชจ้่ายไปในสิ่งท่ีศาสนาอนมุตัิให้

แตเ่กินความจาํเป็นและไรป้ระโยชน ์

จึงกล่าวไดว้่า แนวพระราชดาํรเิก่ียวกบั ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสอดคลอ้งกบัคาํสอนของอิสลามและจรยิ

วตัรของบรมศาสดามฮุมัมดั ملسو هيلع هللا ىلص  ดงันัน้ จงึสามารถกลา่วไดว้า่ ท่านนะบีมฮุมัมดั ملسو هيلع هللا ىلص   เป็นแบบฉบบัแห่ง

ความพอเพียงอยา่งแทจ้รงิ 

อิสลามนัน้มีมาพรอ้มกับคาํตอบ เป็นแผนท่ีการเดินทางเพ่ือใหม้นุษย ์ไดด้าํเนินวิถีชีวิตอย่าง

ถกูตอ้ง ในหลกัทางสายกลางเพ่ือใหเ้ราไปถงึจดุหมายอยา่งสวยงาม                                           

ทางสายกลางเป็นทางหนึ่งในโลกนี ้ ทกุชวีลีว้นตอ้งมเีสน้ทางหวงั 

ทางสายกลางเป็นทางหนึ่งแหง่สจัธรรม  จะมุ่งนาํตามนบวีถิอีสิลาม 

การให ้คอืการได้รับทีไ่ม่สิน้สุด 

มนุษย์นั้นถูกสรา้งมาในสภาพท่ีอ่อนแอ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่มีมนุษย์คนใดท่ี

สามารถดาํรงชีวิตอยู่ไดด้ว้ยตวัเพียงคนเดียว แต่มนษุยน์ัน้จาํเป็นตอ้งไดร้บัการช่วยเหลือจากผูอ่ื้นเพ่ือ

ดาํรงชีวิต นบัตัง้แตเ่ราเกิดจนกระทั่งสิน้ลมหายใจ ดงันัน้การใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งมนษุยน์ัน้ถือเป็น

พืน้ฐานของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์แต่หากสงัคมใดขาดแคลน หรือไรซ้ึ่งการใหค้วามช่วยเหลือต่อกนั 
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แน่นอนสงัคมนัน้ย่อมลา้หลงัและจะเกิดความเสียหายต่าง ๆ ตามมาในไม่ชา้เพราะคนส่วนใหญ่มกัคิด

ว่าการใหเ้ป็นสิ่งท่ีขาดทนุ แต่ความจริงการให ้จะนาํมาซึ่งความสขุทางดา้นจิตวิญญาณแก่ทุกฝ่ายทัง้

ผูใ้หแ้ละผูร้บั 

ดงันัน้ศาสนาอิสลามจึงไดก้าํชบัแก่บรรดาผูศ้รทัธา ใหค้วามสาํคญัต่อการใหค้วามช่วยเหลือตอ่

กัน เพ่ือสรา้งความสุขให้เกิดขึน้แก่ตนเอง ให้แก่ผู้อ่ืน ให้แก่ผู้คนในสังคมทั้งหมดและการให้ความ

ช่วยเหลือต่อกนันัน้ไม่เพียงสรา้งความสขุแก่ชีวิตในโลกนีเ้ท่านัน้แต่จะนาํไปสู่การไดร้บัความสขุในชีวิต

แห่งโลกอนัถาวรดว้ย เพราะการใหค้วามช่วยเหลือนัน้เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมความดีและพระองค์

อลัลอฮ ์ตะอาลา هلالج لج ทรงยืนยนัว่า ความดีนัน้ทาํใหเ้กิดความสขุ ผูท่ี้ทาํความดีนัน้ย่อมอยู่ในความโปรด

ปรานของอลัลอฮฺในวนักิยามะห ์ดงัท่ีพระองคต์รสัวา่  

 َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبَّرِ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اِإلثِْم َواْلعُْدَوانِ 

ความวา่ : “และพวกเจา้จงชว่ยเหลือกนัในสิ่งท่ีเป็นคณุธรรม และความยาํเกรง 

และจงอยา่ชว่ยเหลือกนัในสิ่งท่ีเป็นบาป และเป็นศตัรูกนั” (บทอลัมาอิดะห,์โองการท่ี 2) 

หากจะพดูถึงการให ้ทกุคนต่างก็คงทราบกนัดีว่า การใหส้ามารถท่ีจะกระทาํไดใ้นหลายรูปแบบ 

ขึน้อยู่กบัความสามารถของแต่ละบคุคล เช่น การใหด้า้นทรพัยส์ินเงินทอง อาหาร  ความรู ้เวลา การให้

ดา้นแรงกายและแรงใจ หรอืเรยีกวา่การเป็นจิตอาสา นัน้เอง 

จิตอาสา (Volunteer Spirit) ความหมายของตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั พ.ศ. 

2542 ไดใ้หค้วามหมายของ “จิตอาสา” ดงันี ้“จิต” เป็นคาํนาม หมายถึง ใจ สิ่งท่ีมีหนา้ท่ีรู ้คิด และนึก 

“อาสา” เป็นคาํกรยิาหมายถงึ เสนอตวัเขา้รบัทาํ 

ดงันัน้ “จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการใหค้วามดีงามทัง้ปวงแก่เพ่ือนมนษุยโ์ดยเต็มใจสมคัร

ใจอิ่มใจ ซาบซึง้ใจ ปีติสขุ ท่ีพรอ้มจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชนใ์นการ

ทาํกิจกรรมหรอืสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และมีความสขุท่ีไดช้่วยเหลือผูอ่ื้น เป็น

จิตท่ีไม่น่ิงดูดายเม่ือพบเห็นปัญหาหรือความทุกขย์ากท่ีเกิดขึน้กับผูค้น เป็นจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดท้าํ

ความดีและเห็นนํา้ตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิม้ เป็นจิตท่ีเป่ียมดว้ย “บุญ” คือความสงบเยือกเย็น และ

พลงัแหง่ความดี อีกทัง้ยงัชว่ยลด “อตัตา” หรอืความเป็นตวัตนของตนเองลงได ้
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บคุคลท่ีทรงเป็นตวัอยา่งของการเป็นจิตอาสาในปัจจบุนั คือสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในหลวงรชักาล

ท่ี 10 ทา่นทรงมีพระราชกรณียกิจเก่ียวกบังานจิตอาสามากมาย อาทิเชน่ โครงการจิตอาสา “เราทาํความ

ดี ดว้ยหัวใจ” ตามพระราโชบาย หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศท่ีสมัครใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้นยอมเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใน การทาํงานท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์

โดยไมห่วงัผลตอบแทนใด ๆ 

เน่ืองจากพระองคท์า่นทรงห่วงใยและทรงคาํนงึถึง ความอยู่ดีมีสขุของประชาชนเป็นสาํคญั และ

ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะสืบสาน รกัษา และตอ่ยอดโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรติา่ง ๆ 

ของในหลวงรชักาลท่ี 9 ในการบาํบดัทกุขแ์ละบาํรุงสขุใหป้ระชาชนและพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั จึงโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหห้น่วยราชการในพระองค ์ร่วมกับหน่วย

ราชการตา่ง ๆ และประชาชนทกุหมูเ่หลท่ี่มีจิตอาสาบาํเพ็ญสาธารณประโยชนใ์นพืน้ท่ีตา่ง ๆ เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอ้น และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหานํา้ท่วมในเขตชุมชน ปัญหา

การจราจร และอ่ืน ๆ และมีกิจกรรมชว่ยเหลือสงัคมสว่นรวมอยา่งตอ่เน่ือง 

ตวัอย่างเช่น เหตกุารณก์ารช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมปู่า ติดถํา้หลวง จ.เชียงราย นอกเหนือจาก

สมเด็จพระเจา้อยู่หวั ทรงห่วงใยติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ด พรอ้มทัง้พระราชทานกาํลงัใจไปยงั

ครอบครวัผูป้ระสบภยัทกุคนแลว้ บรรดาอาสาสมคัรในโครงการจิตอาสา ทาํความดีดว้ยหวัใจ ไดเ้ขา้ไปมี

บทบาทในการชว่ยเหลืออยา่งเตม็ท่ี  

เหตกุารณนี์ส้อนใหเ้ราทราบว่าความสาํเร็จท่ีเกิดขึน้มาจากความรว่มมือรว่มใจ ซึ่งนั่นก็คือ “จิต

อาสา” นั่นเอง น่ีคือความงดงามของการ “ทาํความดีดว้ยหวัใจ” 

ดงัคาํกลา่วจากทา่นนะบียม์ฮูาํหมดั ملسو هيلع هللا ىلص ท่ีทรงไดก้ลา่ววา่  

 َخْیُر النَّاِس أَْنفَعُُھْم ِللنَّاِس                                      

ความว่า : “ มนษุยท่ี์ดีนัน้คือมนุษยท่ี์ทาํประโยชนใ์หแ้ก่เพ่ือนมนุษยด์ว้ยกัน ” (บนัทึกโดยท่าน

อิหมา่มอฏัฏ็อบรอนีย)์ 

ผูเ้ขียนคิดว่าการเป็นจิตอาสา สามารถกระทาํไดไ้ม่ยากนกั หากเรามาช่วยกนัรณรงคใ์หส้งัคม

ของเรา เริ่มตระหนกัในความเสียสละและความมีนํา้ใจใหม้ากขึน้ แน่นอนสงัคมของเราก็จะมีแต่ความ



 13 

สงบสขุ“จงสรา้งจิตอาสา” ใหต้นเอง ครอบครวั สงัคม และมนษุยชาติ ดว้ยการนาํวิถีแห่ง “การช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนั” ไปอยูใ่นวถีิชีวติ 

สดุทา้ยนี ้ศาสนาอิสลามไม่ไดเ้ป็นพียงแค่ศาสนา แต่ศาสนาอิสลามเป็นระบอบของการดาํเนิน

ชีวิต มีคาํสอนเชิงให้ทางออกแก่มวลมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่ งสิน้ลมหายใจ เป็นระเบียบวินัยท่ี

ครอบคลมุทกุย่างกา้วของชีวิตทัง้ในดา้นความคิดและความประพฤติ โดยเริม่จาก “หวัใจ” ท่ีซมึซบัแตส่ิ่ง

ดีงามเป็น “จิตภาพ” และพยายามปลกูจิตสาํนกึใหเ้ขา้ถงึแก่นแทแ้ห่งชีวิต เพ่ือแสดงออกทาง “กายภาพ” 

ดว้ยการปฏิบตัิท่ีเครง่ครดั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความศรทัธาอนัย่ิงใหญ่ท่ีมีตอ่องคอ์ลัลอฮเ์พียงองคเ์ดียวเทา่

นั่น  

ดงันัน้ อิสลามไดส้อดคลอ้งถึงการแสดงออกดว้ยหลกัปฏิบตัิในชีวิตประจาํวนัและหลกัศรทัธา

ไปสู่การภกัดีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อย่างแนบแน่น  อนักล่าวเปรียบเทียบศาสนาอิสลามไดว้่า เป็นแสง

สวา่งท่ีทาํใหม้องเห็นหนทางในการดาํเนินชีวิตได ้

 

 

 

 

 

 

 

อ้างองิ 

      สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรบั. 2541. พระมหาคมัภีรอ์ลักุรอานพรอ้มความหมายภาษาไทย. 

แปลโดยสมาคมนกัเรยีนเก่าอาหรบั. ซาอดุอิาราเบีย: ศนูยก์ษัตรยิฟ์าฮดัเพ่ือการพิมพอ์ลักรุอาน. 

      สมาคมนักเรียนเก่าอาหรบั. 2543. คาํอธิบายหะดีษ อัรบะอีน อันนะวะวียะฮฺ. แปลโดย

สมาคมนกัเรยีนเก่าอาหรบั. กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรยีนเก่าอาหรบั 



 14 

      อาจารยอ์รุณ บุญชม. 2558. ฮะดีษเศาะฮีฮฺ บุคอรี อัลญามิอ  ์อัศศอเฮียะห.์ กรุงเทพฯ: 

บรษัิทเฟิสท ์ออฟเซท(1993) จาํกดั. 

      อิมามบคุอร,ี ดร. มฮุมัมดั มฮฺุซนิ คาน. ฮะดีษเศาะฮีฮฺ อลับคุอร.ี แปลโดย อาจารยบ์รรจง บนิ

กาซนั. กรุงเทพฯ: ศนูยห์นงัสืออิสลาม,2560 

      BBC News ไทย. (2017). เปิดใจครูอิสลามไทยผูใ้หอ้ภยัมือวางแผนฆ่าลกูชาย, สืบคน้เม่ือ 

5 สงิหาคม 2564. จาก. https://www.bbc.com/thai/thailand-42233215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


