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ก่อนอ่ืนต้องขอบอกว่าผมในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งเหมือนกับคุณ มีความรู้สึกสะเทือนใจและหดหู่

ใจอย่างยิ่งกับการบริภาษและวิจารณ์อย่างถึงพริกถึงขิงถึงการเคารพรูปปั้นของชนศาสนานิกอ่ืน จนเพื่อนต่าง    

ศาสนิกจ านวนมากออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงทั้งต่อตัวคุณเอง และก้าวล่วงกร่นด่าศาสนาอิสลามด้วยถ้อยค า

อันกักขฬะหยาบคายตามมา เพราะศาสนาอิสลามท่ีผมเข้าใจนั้น ไม่เคยสอนให้เราไปด่าทอ ดูหมิ่น เหยียด

หยาม ลบหลู่ ศาสนาอ่ืน ดังที่ อัล-กุรอาน ได้กล่าวว่า  

ِا ُدونِا ِمن يَْدُعونَا الَِّذينَا تَُسبُّوا َولَا َا فَيَُسبُّوا ّللاَّ ِلكَا ۗ ا ِعْلم ا بَِغْيرِا َعْدًوا ّللاَّ ٍ اأُا ِلُكل ِا َزيَّنَّا َكَذَٰ  ثُمَّا َعَملَُهمْا مَّ

ْرِجعُُهمْا َرب ِِهم لَىَٰاإِا يَْعَملُونَا َكانُوا بَِما فَيُنَب ِئُُهم مَّ    

“และพวกเจ้าจงอย่าด่าว่า บรรดาที่พวกเขาวิงวอนขออ่ืนจากอัลลอฮ์ แล้วพวกเขาก็จะด่าว่าอัลลอฮ์เป็นการ

ละเมิด โดยปราศจากความรู้ ในท านองนั้นแหละ เราได้ให้ความสวยงามแก่ทุกชาติ ซึ่งการงานของพวกเขา 

และยังพระเจ้าของพวกเขานั้น คือการกลับไปของพวกเขา แล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวก

เขากระท ากัน” (อัล-กุรอาน 6:108) 

 ในฐานะมุสลิม ผมคุ้นชินมาตลอดชีวิตกับการถูกดูถูกเหยียดหยาม ใส่ร้าย ป้ายสี ตลอดจนการ

บิดเบือนค าสอนจากคนต่างศาสนิกสุดโต่งบางกลุ่มในนามเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นกรณี 

การวาดภาพการ์ตูน 12 ช่องในประเทศเดนมาร์ก ทีล่้อเลียนท่านนบีมุฮัมหมัด (ศาสดาของศาสนาอิสลาม) 

อย่างหยาบคายเพ่ือสื่อถึงความป่าเถ่ือนรุนแรงและมักมากในกาม หรือกรณีการ์ตูนหน้าปกของนิตยสารชาลี

เอปโด ในประเทศฝรั่งเศสที่เหยียดหยามนบีมุฮัมหมัดอย่างกักขฬะ หรือกรณีงานเขียนของซัลมาน รุชดี ที่

เขียนเป็นหนังสือโดยใช้ชื่อว่า “โองการซาตาน”    สิ่งที่ผมได้เห็นจากปฏิกิริยาในโลกมุสลิม รวมทั้งมุสลิมใน

ประเทศไทยก็คือ การแสดงออกด้วยการประท้วงแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการที่อิสลามและท่านนบี

ถูกลบหลู่หยามเหยียด ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณโตก็คงมีความรู้สึกไม่พอใจและได้แสดงออกบางอย่างเช่นกันยามเมื่อ

อิสลามและท่านนบีถูกลบหลู่ดูหมิ่นเช่นนั้น ค าถามผมคือ แล้วท าไมเราต้องไปพูดเชิงดูหมิน่ด่าทอเหยียดหยาม

ความเชื่อความศรัทธาของผู้อ่ืน สร้างความรู้สึกให้กับเพ่ือนต่างศาสนิกที่ไม่ต่างจากเมื่อมุสลิมเราถูกด่าทอ

เหยียดหยามเฉกเช่นเดียวกัน คุณอาจพูดว่าในเมื่อคุณถูกถาม คุณก็จ าเป็นต้องตอบและต้องอธิบาย แต่ผมเห็น

ว่า มุสลิมเรามีค าตอบ มีค าอธิบายในเรื่องนี้ทีส่ามารถท าให้เพื่อนต่างศาสนิกได้เข้าใจและยอมรับในจุดยืนของ

มุสลิมเราได้โดยไม่ต้องท าให้เขารู้สึกว่าถูกด่าทอ ถูกดูหมิ่น ถูกเหยียดหยาม ดังการใช้ค าพูดและกิริยาของคุณ 

ดังนั้น สิ่งที่คุณได้ท าไปในความเห็นของผมจึงไม่ใช่การอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยใช้ปัญญาที่ชาญฉลาด

และด้วยค าพูดที่สุภาพ (ฮิกมะฮ์) ดังที ่อัล-กุรอาน ได้สอนไว้ว่า 



 

َع ُ أ  ْل بَّكعأ أ ه أ وعأ أ َع أ رع أۚ أ إِنَّ سعن  أ َعحل ِتيأ ِهيع
اِدلله  ُأ بِالَّ جع سعنعِةأۖ أ وع ظعِةأ اللحع ِْ ول اللمع ِةأ وع مع أ بِاللِحكل ب ِكع ادلع أ إِلعٰىأ سعبِيِلأ رع

تعِدينعأ  هل َع ُ أ بِاللم  ْل أ َع ه وع َِِهأ ۖأ وع ِبي ْعنأ سع أ  لَّ نأ ضع    بِمع

“จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของสูเจ้าโดยสุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดีกว่า 
แท้จริงพระเจ้าของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในทางที่ถูกต้อง” (อัลกุรอาน 16:125) 

 ผมแม้จะมีความรู้น้อยทางด้านศาสนาเพราะไม่ได้ศึกษาเชี่ยวชาญมาทางนี้ แต่อิสลามเท่าที่ผมได้รู้จัก

เรียนรู้ ผมกลับเห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์อิสลามและค าสอนวัตรปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมหมัดทีมุ่สลิมเรา

เรียกว่าอัสซุนนะฮ์นั้น มันเต็มไปด้วยความสุภาพ งดงาม อ่อนน้อม อดทน-อดกลั้น และเคารพให้เกียรติชน

ทุกศาสนิกไม่ใช่หรือ ดังตัวอย่างในประวัติศาสตร์สมัยท่านนบีฯ ที่คุณเองก็คงทราบดี เช่น  

เมื่อครั้งหนึ่งมีขบวนศพผ่านท่านนบีและปวงอัครสาวก (ศ่อฮาบะฮ์) ปรากฏว่าท่านนบีฯ ได้ลุกขึ้นยืนเพ่ือให้

เกียรตกิับศพที่เสียชีวิตไปนั้น แล้วมีสาวกท่านหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบีว่า “ท่านลุกยืนขึ้นท าไม นั่นไม่ใช่ศพ

มุสลิม” ท่านนบีฯ จึงถามกลับไปว่า “แล้วเขาไม่ใช่มนุษย์เหมือนท่านดอกหรือ?”  

หรือเรื่องทีมุ่สลิมเรามักเล่ากันอยู่เสมอๆ เกี่ยวกับผู้หญิงเพ่ือนบ้านของท่านนบีฯ คนหนึ่ง ที่เกลียดท่าน 

แล้วจะน าขยะมาท้ิงไว้ที่หน้าบ้านท่านเป็นประจ า และท่านนบีฯ ไม่เคยไปด่าตอบโต้กลับหรือแสดงกิริยาเกรี้ยว

กราดหยาบคายต่อหญิงผู้นั้น ท่านกลับเก็บขยะทีถู่กน ามาทิ้งไว้หน้าบ้านของท่านไปทิ้งทุกครั้ง ด้วยความอดทน 

จนกระทั่งวันหนึ่ง หน้าบ้านของท่านว่างเปล่าไม่มีขยะเจ้าประจ ามาทิ้งไว้ ท่านจึงไปเยี่ยมหญิงผู้นั้นพร้อม

อาหารด้วยความเป็นห่วงว่าเธอไม่สบายไปหรือเปล่าจึงไม่เห็นมาทิ้งขยะไว้หน้าบ้านของท่านในวันนั้น  

และผมเห็นว่าเรื่องที่น่าจะเตือนใจคุณและผมรวมทั้งมุสลิมเราทั้งหลายได้ดีที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือ ในสมัย

ของท่านอุมัร อิบนิ ค๊อตต๊อบ เมือ่ครั้งด ารงต าแหน่งค่อลีฟะฮ์ (ผู้ปกครองสูงสุดของโลกอิสลามขณะนั้น) และ

เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มที่มุสลิมสามารถยึดกลับคืนมาได้ และท่านเดินทางไปที่โบสถ์คริสต์ประจ าเมืองเมื่อ

ถึงเวลาละหมาด บาทหลวงชาวคริสต์เชิญท่านเข้าละหมาดในโบสถ์เพราะเห็นว่าได้ตกเป็นของชาวมุสลิมแล้ว 

แต่ท่านอุมัรกลับขอท าการละหมาดข้างนอกโบสถ์โดยให้เหตุผลแก่บาทหลวงผู้นั้นว่า “ฉันเห็นว่ามรีูปปั้นติดอยู่

ในโบสถ์ของท่าน ดังนั้น หากฉันละหมาดข้างในโบสถ์นี้ฉันเกรงว่าคนของฉันในรุ่นต่อมาที่พวกเขาอาจไม่เข้าใจ

และจะมาท าลายรูปปั้นของท่านไปเสีย ฉันจึงขอละหมาดข้างนอกโบสถ์”  และต่อมาในสมัยออตโตมัน เมื่อ

พิชิตกรุงสะแตนติโนเปิลได้ในปี ค.ศ.1453 ซ่ึงคนในเมืองล้วนนับถือศาสนาคริสต์ และพวกเขาต่างร้องไห้ขณะ

ทหารออตโตมันเดินทัพเข้าเมืองเพราะคิดว่าพวกมุสลิมคงก าจัดโบสถศ์าสนสถานของพวกเขาเสียสิ้น แตผู่้น า

ออตโตมันขณะนั้นตระหนักดีถึงหลักค าสอนและการปฏิบัติอันงดงามยิ่งใหญ่ของอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน



เรื่องราวของท่านอุมัรดังกล่าว พวกเขาจึงไม่ไดท้ าลายรูปปั้นและรูปเคารพของชาวคริสต์จนเหลือให้เห็น

ร่องรอยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผมคิดว่าคุณโตก็คงตระหนักดีในเรื่องนี้ไม่ใช่หรือ     

ผมเชื่อว่าด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ตลอดประวัติศาสตร์อิสลามจึงท าให้ศาสนาอิสลามยิ่งใหญ่และด ารงอยู่มา

ยาวนานจนถึงพวกเราในวันนี้ แล้วท าไมคนรุ่นเรากลับมาลดทอนคุณค่าความงดงามเหล่านั้นไปเสียในการที่   

จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน  

ครั้งหนึ่ง ผมได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย ประเทศทีถ่ือว่ามีจ านวนประชากรมุสลิมมากที่สุดใน

โลกขณะนี้ ผมได้ฟังเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันกับคุณคือ ทีชุ่มชนมุสลิมชื่อสุนันกุดดุส อิหม่ามในชุมชนได้เล่า

ให้ผมฟังอย่างน่าสนใจว่า เมื่อครั้งอิหม่ามทีเ่ป็นผู้น ามุสลิมจ านวนหนึ่งมายังชุมชนนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาฮินดซูึ่งพวกเขาไม่ฆ่าวัวเพราะศรัทธาบูชาว่าวัวเป็นเทพของชาวฮินดู ท่านอิหม่ามจึงสั่งให้มุสลิม

ผู้ติดตามท่านว่าขออย่าได้เชือดวัวเพ่ือเป็นอาหารเลย เพราะถึงแม้ว่าการเชือดวัวจะเป็นสิทธิอันชอบธรรมของ

มุสลิมที่เชือดเพ่ือเป็นอาหาร แต่หากสิทธินั้นมันไปกระทบกระเทือนจิตใจและความเชื่อความศรัทธาของเพ่ือน

ต่างศาสนิกที่อยู่รายล้อมเรา เราก็ควรเลี่ยงที่จะยืนยันสิทธิ์นั้น และไปหาทางเลือกอ่ืนแทน พวกมุสลิมจึงเชือด

ควายเป็นอาหารแทนการฆ่าวัว ผมว่าเรื่องอย่างนี้ต่างหากที่เราสมควรพูดและบรรยายกันให้มากขึ้นเพ่ือการอยู่

ร่วมกันอย่างสันติในท่ามกลางความหลากหลาย  

 ท าไมผมจ าเป็นต้องเขียนจดมายถึงคุณโตหรือครับ? เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผมไดเ้ฝ้า

ศึกษาติดตามสถานการณ์โรคเกลียดกลัวอิสลาม หรือที่เรียกกันว่าอิสลามโมโฟเบียที่แพร่กระจายไปตามโซชียล

มีเดียอย่างรวดเร็วในสังคมไทยและเป็นไปอย่างน่ากลัวด้วยการใหข้้อมูลจับแพะชนแกะ ด่าทอบิดเบือนอิสลาม

จนท าให้คนจ านวนไม่น้อยเกลียดกลัวมุสลิมทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย และอาการของโรคเกลียดกลัว

อิสลามทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอาการแค่การใช้ค าพูดด่าทอ จาบจ้วง แสดงความเกลียดชังที่เรียกว่าเฮทสปีช เท่านั้น 

หากยังพัฒนาไปถึงขั้นการละเมิดจงใจท าร้ายร่างกายชาวมุสลิมกันแล้วคุณรู้บ้างหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้หญิงมุสลิมที่คลุมผมมีอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมทีเ่ด่นชัด มีผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า ขณะเธอขีร่ถ

มอเตอร์ไซด์ได้ถูกรถยนต์จงใจขับเบียดลงข้างทาง แล้วหมุนกระจกด่าทอความเป็นมุสลิมของเธอทั้ง ๆ ที่ไม่เคย

รู้จักกันมาก่อน อีกตัวอย่างหนึง มีหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง พูดกับผู้หญิงมุสลิมที่เอาลูกน้อย 3 คนมาตรวจที่คลินิก

ด้วยว่า “คุณควรหยุดมีลูกได้แล้ว คุณไม่รู้หรือว่าสังคมไทยเขาไม่ชอบมุสลิม!” นอกจากนั้น เพ่ือนผมที่ท างาน

ศึกษาวิเคราะห์ทางการเมืองเรื่องความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่าให้ฟังว่า สถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างศาสนาในสังคมไทยมีความน่าห่วงใยและเปราะบางอย่างยิ่ง โรคเกลียดกลัวอิสลามได้

ระบาดไปทั่วอยา่งน่ากลัวจนมีการฟันธงว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีแนวโน้มจะเกิดความขัดแย้ง

รุนแรงระหว่างศาสนาต่อจากประเทศเมียนมาร์ก็คือ ประเทศไทย! 



 ข้อคิดเห็นทั้งหมดข้างต้นของผมเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทีมี่ความมุ่งมาดปรารถนาอยากจะเห็นการ

อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชนทุกศาสนิก และสื่อสารอิสลามท่ีไม่ใช่การตอกย้ าสร้างความเกลียดชัง     ดังนั้น 

การเข้าใจและเคารพให้เกียรติกันและกันจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติท่ามกลางความ

หลากหลายไม่ใช่หรือ อิสลามท่ีผมเข้าใจ จึงไม่เคยที่จะสร้างก าแพงอันแน่นหนาเพ่ือปิดโอกาสให้คนไดรู้้จัก

เข้าใจในอิสลาม ในขณะเดียวกันอิสลามไม่เคยปิดโอกาสที่จะมีเมตตา น้ าใจต่อพ่ีน้องในทุก  ศาสนิก ผมจ าได้ดี

ถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่เป็นคติเตือนใจให้กับมุสลิมในการมองเพ่ือนต่างศาสนิก คือ ครั้งหนึ่งอัครสาวกท่านหนึ่ง

ที่ชื่อ ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนิ อุมัร ได้บอกให้ครอบครัวทีบ่้านเชือดแกะตัวหนึ่ง เมื่อท่านเดินทางกลับมายังบ้าน 

สิ่งแรกท่ีท่านถามคนในบ้านคือ “พวกเจ้าได้เอาเนื้อแกะนี้ไปให้เพื่อนบ้านที่เป็นชาวยิวแล้วหรือยัง? เพราะฉัน

เคยได้ยินท่านนบีมุฮัมหมัดกล่าวว่า ครัง้หนึ่ง ญิบรีล (เทวฑูต) ได้มาย้ ากับฉัน ย้ าแล้วย้ าอีก ถึงสิทธิ์ของเพ่ือน

บ้านที่เป็นคนต่างศาสนิก จนกระทั่งฉันรู้สึกว่าเพ่ือนบ้านคนนั้นมีสิทธิ์ในมรดกของฉันด้วยซ้ าไป!”                 

 ผมไม่มีความสามารถท่ีจะท าให้คุณโตไดรู้้สึกส านึกแค่ไหนในสิ่งที่คุณได้ท าไปว่าได้ส่งผลกระทบในทาง

ลบอย่างมากต่อมุมองต่ออิสลามและมุสลิมในสังคมไทย จึงได้แตข่อพร (ดุอาอ์) ให้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในการน าทาง 

(ฮิดายะฮ์) ให้คุณได้ตระหนักและน าสารอสิลามที่แท้จริงสู่ผู้คนอย่างมีปัญญา (ฮิกมะฮ์) และชาญฉลาดกว่านี้…

วั้ลลอฮ์ อะอ์ลัม (พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้)  

 

วะบิ้ลลาฮิ เตาฟิก วั้ลฮิดายะฮ์ 

สุชาติ เศรษฐมาลินี 

รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจ า จ.เชียงใหม่ 

4 เมษายน 2561 


