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หัวขอศึกษา  บทบาทโตะหมอในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา   

ตําบลบึงนํ้ารักษ  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คําสําคัญ  โตะหมอ, พิธีกรรมการรักษา, ระบบความเช่ือ, ศาสนาอิสลาม, ไสยศาสตร 

ผูศึกษา   นางสาวณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม  รหัสนักศึกษา  03540160 

อาจารยท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย เอกรินทร พึ่งประชา   

สาขาวิชา  มานุษยวิทยา 

ปการศึกษา  2557 

จํานวนหนา  93  หนา 

บทคัดยอ 

 หมอมัสรี่  เลาะซําซูเปนมุสลิมคนหน่ึงซึ่งมีบทบาทในฐานะโตะหมอ ปจจุบันอาศัยอยูภายใน

ชุมชนหมูที่ 9  บานคลองสิบหา  ทําหนาที่ใหบริการรักษาแกผูคนที่ประสบภาวะเจ็บปวยดวยอาการที่

มีสาเหตุมาจากการโดนของและชวยหาทางแกไขปญหาที่มีสาเหตุมาจากการทําไสยศาสตรและการ

กลั่นแกลงจากญินและชัยตอนโดยอาศัยพิธีกรรมเพื่อหาคําอธิบายสาเหตุ  รวมทั้งนําบทดุอามาใชใน

วิถีชีวิตประจําวันเพื่อลดภาวะความกังวลใจใหกับคนไขผานพิธีกรรมการนวดปดเปา  การทําอาซีมัต

และนํ้าดุอาเพื่อใหคนที่มารักษานําติดตัวกลับไปใชปองกันภัยตางๆ    

ในการน้ีหมอมัสรี่จึงมีบทบาทเปนที่พึ่งพาใหแกผูคน  ไมเฉพาะแตเพียงมุสลิมเทาน้ัน  แตยัง

รวมไปถึงคนตางศาสนา  โดยหมอมัสรี่มักจะเนนใหคนทีม่ารักษายึดมั่นในศีลธรรมและปฏิบัติตามหลกั

ศาสนาของตนเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุขรวมกัน  ผูคนที่มารับการรักษาจากหมอมัสรี่ตางก็ใหการ

ยอมรับนับถือในความสามารถทางดานการรักษาดังกลาวและไดนําประสบการณไปถายทอดบอกเลา

แกคนรูจักรอบขางที่กําลังประสบปญหาชีวิตและภาวะความเจ็บปวย  โดยสวนใหญแลวผูคนที่มา

รักษากับหมอมัสรีจ่ะเปนคนภายนอกชุมชนซึ่งเดินทางเขามาที่บานของหมอมัสรี่ในชุมชนหมูที่ 9 บาน

คลองสิบหาโดยมีจุดประสงคเพื่อมารับการรักษาโดยเฉพาะ   เมื่อไดรับการรักษาเสร็จแลว  หากมียา

สมุนไพรที่คนไขตองนํากลับไปรับประทานคนไขก็จะจายคายากอน แลวจึงจะมอบเงินบริจาคเปน

คาตอบแทนแกหมอมัสรี่ซึ่งมีจํานวนตามความสมัครใจ  เชนน้ีวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันของหมอมัสรี่

จึงมีทั้งการปฏิบัติทางศาสนาและการปฏิบัติพิธีกรรมในการรักษาใหแกผูคน  จึงสะทอนใหเห็นวาการ

รักษาของหมอมัสรี่ ยังคงดํารงอยู ไดดวยการตอบสนองตอผูคนที่กําลังประสบปญหาชีวิต                    

โดยทายที่สุดแลวการรักษาของหมอมัสรี่จึงเปนทางเลือกหน่ึงในการเยียวยาสุขภาพและจิตใจแกผูคน

ที่ตองการที่พึ่งในการหาทางออกจากวิกฤตการณปญหาเหลาน้ัน  

ภาควิชามานุษยวิทยา  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา ……………………………………………….………………………    ปการศึกษา  2557 

ลายมือช่ืออาจารยทีป่รกึษา…………………………………………………………… 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงมาไดดวยความชวยเหลือและกําลังใจจากอาจารยเอกรินทร   

พึ่งประชา  อาจารยที่ปรึกษาผูสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน   แมวาในการศึกษาครั้งน้ีหนูจะหาง

หายไป  แตก็ยังคงจดจําแนวทางของอาจารยเสมอ  ขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารยที่คอยให

คําแนะนําจนทําใหสารนิพนธเลมน้ีลุลวง  รวมไปถึงอาจารยแพร  ศิริศักด์ิดําเกิง  อาจารยกรรมการ

สอบที่ชวยเหลือดานขอมูลเอกสารซึ่งเกี่ยวของกับงานศึกษาในครั้งน้ีนับต้ังแตเริ่มสอบหัวขอ  ขอบคุณ

อาจารยที่ฝากคําถามถึงประเด็นที่ทําใหหนูรูวาในการศึกษาครั้งน้ีมีสวนบกพรองและตกหลนอีกมาก   

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆ ทานในภาควิชามานุษยวิทยาที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู

อันมีคาย่ิง  ขอบคุณอาจารยมณีวรรณที่มอบความรูพื้นฐานทางมานุษยวิทยานับต้ังแตปแรกของการ

เรียน  จวบจนจุดประกายความสนใจในดานแนวคิดและทฤษฎีใหนํามาปรับใชในการศึกษาครั้งน้ี  

ขอบคุณอาจารยชินวรที่พูดคุยสอบถามและแลกเปลีย่นประสบการณภาคสนามใหเห็นถึงการทํางานที่

ตองมองใหลึกและครอบคลุม  ตลอดจนเปนผูมอบทักษะในการเขียนที่กระชับและชัดเจนใหหนูได

ฝกฝน แกไขและเห็นประเด็นที่หลุดลอยในงานของตัวเอง  

ขอบคุณแดชาวบานในชุมชนหมูที่   9  บานคลองสิบหาที่ชวยนําทางไปสู พื้นที่สนาม  

ขอบคุณนิซุนนะฮ  บังซันบีนและครอบครัวที่เอื้อเฟอการเดินทางและที่พักอาศัย  อาหารและนํ้าด่ืม  

ขอบใจเด็กๆ ที่ชวนพูดคุยกอนต้ังแถวมาละหมาดวันศุกร  ทั้งซากีนะห  ซาฮีด  ซาลิม และซากิตที่

ชวนไปเลนในทองนาทุกชวงเย็น  ขอบคุณโตะซาเราะห  นิซาเด๊ียะ แชสวัสด์ิที่เลี้ยงดูหนูอยางอบอุน

ดุจครอบครัว  ขออัลเลาะฮทรงตอบแทน  

ขอขอบคุณแดทุกคนในครอบครัวซึ่งใหความดูแลและเปนอยูรวมกันมา  ขอบคุณปาที่คอย

มอบทุนชีวิตและทุนการศึกษาใหหนูไดเรียนในวิชามานุษยวิทยา  รวมไปถึงคาใชจายในการออกฟวด  

ขอบคุณแมที่คอยจัดอาหารใหกอนเดินทาง ขอบคุณอาหนับที่เลี้ยงดูและมอบความหวงใยใหหนูมา

ตลอดย่ีสิบสองป  ขอบคุณลุงปอง ลุงตุม พี่แปว บังนูรที่ถามไถถึงการเรียนทุกครั้งที่เจอหนากัน  และ

ขอบใจนองๆ หลานๆ ที่เขามาชวนเลน  ชวนคุย  ชวนทะเลาะใหเราไดใชเวลารวมกัน 

ขอบคุณเพื่อนๆ ในเอกมานุษยวิทยาทุกคนที่คอยถามไถและใหกําลังใจกันเสมอมา  ขอบคุณ

เพื่อนรวมทีมทีสิสสีเพลิงที่คอยเปนหวงและติดตามโทรหา  ขอบคุณเพื่อนๆ นองๆ ในคณะที่พบหนา

กันเมื่อไหรก็มักจะถามถึงกันเสมอ  

 ทายสุดตองขอบคุณ ภูเขา ที่มอบกําลังใจและเลาสูกันฟงถึงการเรียนป.โทและประสบการณ

ในการเดินทางตางๆ  ขอบคุณที่ชวนคิดจนทําใหเราเกิดคําถามอันนําไปสูงานศึกษาช้ินน้ีนะ   
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สารบญั 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย  ง 

กิตติกรรมประกาศ  จ 

สารบัญตาราง ซ 

สารบัญภาพ ฌ 

บทที่  

1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

วัตถุประสงคของการวิจัย 6 

คําถามของการศึกษา 7 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 7 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 7 

นิยามศัพทเฉพาะ 20 

2 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 21 

3 วิธีดําเนินการวิจัย 25 

4 ชุมชนหมูที่  9  บานคลองสบิหา 29 

สภาพทั่วไปของชุมชน 29 

ภาษา 34 

สถาบันศาสนาในชุมชน 35 

สถาบันการศึกษา 39 

การปกครอง 40 

เครือญาติและครอบครัว  44 

ความเช่ือ  พิธีกรรมและงานประเพณีในชุมชน 44 

พิธีกรรมเกี่ยวกบัชีวิต 45 

พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองในรอบป 47 

เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 51 

โครงสรางพื้นฐานชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา 52 

การแพทยและสาธารณสุขชุมชน 54 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

5 โตะหมอในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา 58 

ประวัติหมอมสัรี ่ 58 

แบบแผนการใหบรกิารรักษาของหมอมัสรี่ 61 

การรกัษาความเจบ็ปวยที่เกิดจากญินและชัยตอน 65 

ผูปวยที่มารับการรักษาจากหมอมัสรี ่ 67 

ทัศนคติตอโตะหมอหรือหมอมนตของชาวบานในชุมชนหมูที ่9  บานคลองสิบหา 76 

6 บทวิเคราะห 78 

บทบาทของหมอมสัรี่ตอชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา 78 

บทบาทของไสยศาสตรในพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี่ 80 

บทบาทการรักษาของหมอมัสรี่กบัการแพทยแผนปจจุบัน 82 

ความสัมพันธระหวางคําอธิบายสาเหตุการปวยภายใตการรักษาของหมอมัสร่ีกับแพทยแผน

ปจจุบัน 84 

ปจจัยที่ทําใหบทบาทการรกัษาของหมอมสัรี่ยังคงดํารงอยูในสังคมปจจุบัน 85 

บทสรุป 86 

บรรณานุกรม  88 

ประวัติผูศึกษา 93 
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ซ 
 

สารบญัตาราง 

ตารางที่                 หนา 

1 ขอมูลประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนหมูที่  9 บานคลองสิบหา   34 

2 ลําดับผูดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิดนูรุดดีนต้ังแตอดีต – ปจจุบัน 38 

3 แสดงชวงเวลาละหมาดในแตละวัน      45 

4 ปฏิทินการจัดพิธีกรรมและงานประเพณีภายในชุมชนหมูที่  9   50 

5 การใหบริการทางการแพทยตอผูปวยในกลุมอาการตางๆ   56 

6 ขอมูลกรณีศึกษาผูปวยที่มารับการรักษาจากหมอมัสรี่   74 
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บทท่ี 1 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

 

ศาสนา (Religion) และไสยศาสตร (Magic) ตางก็เปนระบบความเช่ือ (Beliefs) และแบบ

แผนทางพิธีกรรม (Rites)  สองสิ่งน้ีมีองคประกอบพื้นฐานที่คลายคลึงกัน คือตํานานปรัมปรา 

(Myths) และขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ (Dogmas) อันจะนําไปสูการใหเหตุผลที่เปนไปอยางแนนอน  

โดยมีกระบวนการคิดคนหาวิธีการและมีจุดมุงหมายที่จะนําคําอธิบายไปใชใหเกิดประโยชนอยาง

ทันทวงที  ผานรูปแบบของพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิ  การกระทําพิธีชําระลาง  การสวดออนวอน   และ

ยังรวมไปถึงการรองรําทําเพลงตางๆดวย (Durkheim, 1915: 42. อางถึงใน Swain, 1964: 42) 

หากทวา  มุมมองเกี่ยวกับระบบความเช่ือของผูคนในสังคมหน่ึงยอมเปนสิ่งที่ถูกปลูกฝงดวย

กฎเกณฑที่มีความจํากัดเฉพาะกลุมและมีแนวทางที่กําหนดใหตองปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน

อยางเปนเอกภาพจึงเปนการหลกีเลี่ยงไดยากที่จะลดเสนแบงระหวางความแตกตางของศาสนากับไสย

ศาสตรใหหมดไป  ดวยเหตุน้ีความขัดแยงที่ไมลงรอยกันระหวางระบบความเช่ือทั้งสองจงึยังคงปรากฏ

ใหเห็นไดในสังคมปจจุบัน  เชน  ความเช่ือในเรื่องผีหรืออํานาจเหนือธรรมชาติที่เขามาสัมพันธกับ

ความเช่ือของผูคนในชุมชนมุสลิมเกาะนอย  จังหวัดกระบี่  ถึงแมวาจะขัดกับหลักศาสนาอิสลาม  แต

ผีในชุมชนกลับไมใชสิ่งผิดปกติ  แมวาในคัมภีรอัลกุรอานจะมีบัญญัติใหนับถือพระเจาองคเดียวและมี

คําอธิบายเกี่ยวกับผีที่แตกตางออกไป  แตในวิถีชีวิตของมุสลิมทั่วไปก็ยังคงนําเอาความเช่ืออื่นๆมา

ผสมผสานอยูในชีวิตประจําวันมากมาย (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  เพ็ชรคง และชาติชาย  

มุกสง, 2547:10)  ดวยเหตุน้ีความเช่ือและวิธีการที่จะชวยปองกันการทํารายจากผีสางตางๆจึงไมไดมี

อยูแตเพียงคําอธิบายบนพื้นฐานของคัมภีรอัลกุรอานที่ใหทําการขอพรจากคําอานในบทตางๆของ

คัมภีรเพื่อวิงวอนขอความคุมครองจากพระเจาเทาน้ัน  

อน่ึง สังคมซึ่งมีพื้นฐานทางความเช่ือของศาสนาที่มีพระเจาเพียงองคเดียว (Monotheism) 

และมีบทบัญญัติเปนคัมภีรสูงสุดที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังเชน สังคมมุสลิมภายใตการนับถือ

ศาสนาอิสลามที่มีพระเจาสูงสุดคือ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงไมอาจปรับเปลี่ยนขอกําหนด

หรือกระทําการปฏิบัติตอสิ่งที่อยูนอกเหนือจากคัมภีรอัลกุรอานได (วิบูลย หวังรวยนาม, 2547: 13) 
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เชนน้ีระบบความเช่ือของมุสลิมจึงแบงแยกความหมายของศาสนาและไสยศาสตรออกจากกัน ทั้งยัง

ปฏิเสธถึงวิธีการที่เกี่ยวของกับเรื่องไสยศาสตรและความเช่ืออื่นๆ อยางเชน ความเช่ือเรื่องผีอีกดวย 

ดวยเหตุน้ี  ผูศึกษาในกรอบความรู เกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามจึงแสดงมุมมองตอไสยศาสตร             

รวมไปถึงการทํานายและการดูดวงวาสิ่งเหลาน้ีทั้งหมดลวนเปนสิ่งตองหามทั้งสิ้น  เน่ืองจากไสย

ศาสตรมีความเช่ือมโยงกับระบบความเช่ือและความศรัทธาของมุสลิมโดยตรงซึ่งไมสามารถแยกออก

จากกันได  เมื่อมุสลิมคนหน่ึงมีความเช่ือในเรือ่งไสยศาสตร  เช่ือในเรื่องการทํานายทายทัก  การดูดวง  

และใหการตอบรับในสิ่งที่นักไสยศาสตร  นักทํานาย  หรือหมอดูไดบอกกลาวไวก็ยอมทําใหความยึด

มั่นศรัทธาตอหลักการศาสนาอิสลามใหเกิดความถดถอยลงไป   ดวยเหตุน้ีภาพของโตะหมอที่

ประกอบพิธีกรรมทําการรักษาใหกับผูคนตางๆในชุมชนมุสลิมจึงถูกกลาวหาวาเปนผูไมมีความรูใน

ศาสนาอิสลาม  ปฏิบัติทางที่ไมถูกตองเพราะขัดกับหลักศาสนาอิสลาม จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เลิกจากการประกอบพิธีกรรมเหลาน้ันและหันมาปฏิบัติศาสนกิจใหเครงครัดมากข้ึนเพื่อจะไดเปนการ

กลับตัวจะไดไมตองถูกพิพากษาและลงโทษเย่ียงคนตกศาสนา (อับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ, 2550: 2) 

อยางไรก็ตาม  ระบบความเช่ือที่ถูกมองวาผิดและบิดเบือนไปจากหลักศาสนาอิสลามใน

มุมมองของมุสลิมบางกลุมยังคงเปนสิ่งที่ยอมรับและคงไวซึ่งการปฏิบัติสืบตอกันมา  ลักษณะทาง

ความเช่ือเหลาน้ีมีความแตกตางเฉพาะไปตามสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่มี

คุณคาและความหมายไมแตกตางไปจากศาสนาอิสลามที่พวกเขานับถืออยู  ทั้งยังทําหนาที่ตอบสนอง

ตอความตองการพื้นฐานทางรางกายและจิตใจอยางไมขัดของอีกดวย  แมวาสังคมมุสลิมจะมีคัมภีร  

อัลกุรอานเปนบัญญัติใหนับถือพระเจาองคเดียวดังที่ไดกลาวไปขางตนแลว  แตก็ยังคงมีความเช่ือที่

ผสมผสานปรากฏอยูในชีวิตประจําวันมากมาย  ซึ่งมักจะเปนความเช่ือที่ถายทอดใน วิถีชีวิตผาน

ปรัมปราคติที่เช่ือมโยงกับประสบการณชีวิตของผูคนในชุมชน (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  

เพ็ชรคง และชาติชาย  มุกสง, 2547:107)    โดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมีชุมชนมุสลิมหลายแหงที่มี

บุคคลซึ่งเรียกกันวา "โตะหมอ" เปนผูนําเอาความเช่ือมาใชเพื่อขจัดสภาวะวิกฤตการณตางๆ ใหกับ

ผูคนที่เขามารับการรักษาทั้งความเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจ  และยังรวมไปถึงการหาทางแกไข

ปญหาอื่นๆ ที่เขามากระทบตอการดํารงชีวิตตางๆ โดยไมสามารถหาทางออกดวยการพึ่งพาวิธีการ

อื่นๆ มาเยียวยาไดอีก  ทั้งน้ีความเช่ือที่ถูกนํามาใชในการรักษาและเยียวยาของโตะหมอไมไดจํากัดแค

เพียงเฉพาะมุสลิมเทาน้ัน  แตยังเปดรับและใหการรักษาแกผูคนตางศาสนาดวย 
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แมวาการรักษาของโตะหมอจะเปนที่ยอมรับในกลุมคนมุสลิมโดยทั่วไป  หากทวาเมื่อคําเรียก

โตะหมอไดปรากฏออกไปยังมุสลิมบางกลุมที่มีวิถีปฏิบัติที่ยึดถือตามหลักในคัมภีรอัลกุรอานและมี

มุมมองปฏิเสธตอการประกอบพิธีกรรมตางๆที่นอกเหนือจากการละหมาด  ขอดุอาและอานซูเราะห

ตามที่บัญญัติไวในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  การรักษาของโตะหมอจึงถูกมองในแงลบวาเปน

การสรางปฎิปกษตอความศรัทธาของมุสลิมที่มีตอพระเจาและศาสดาตามคําปฏิญาณในการรับนับถือ

อิสลามวา "ไมมีพระเจาอื่นใดที่ตองเคารพสกัการะนอกจากอัลลอฮฺ และศาสดามุฮัมหมัดเปนศาสนทูต

ของพระองค"  ดวยเหตุน้ีเมื่อมุสลิมมีความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร  เวทมนตคาถา  พลังลึกลับเหนือ

ธรรมชาติ  เครื่องราง  ของขลัง  ผายันต  โหราศาสตร    การทํานาย  การดูดวง  การใชการรักษา

จากการทําไสยศาสตรดวยวิธีทางไสยศาสตรโดยใชหมอผีหรือนักไสยศาสตรเปนผูรักษา  สิ่งเหลาน้ีจึง

ถูกมองวาเปนการปฏิบัติในแนวทางที่บดิเบอืน  ผิดเพี้ยน  และไมตรงกับหลักการศาสนาอิสลามที่อาจ

มีสาเหตุเน่ืองมาจากการไดรับอิทธิพลจากศาสนา หรือแมกระทั่งถูกมองวาอาจมีสาเหตุมาจากการที่

มุสลิมเหลาน้ันไมมีความรูและขาดการศึกษาในเรื่องศาสนาอิสลามทําใหหลงผิดไปเช่ือในเรื่องงมงาย 

(มุฮัมมัด เหมอนุกูล, 2536) 

ทั้งที่ในความเปนจริงแลวโตะหมอก็เปนมุสลิมคนหน่ึงที่มีความรูความสามารถและยึดมั่นใน

การปฏิบัติศาสนกิจพื้นฐานตามหลักศาสนาอิสลามทั้ง 5  ประการ  อันไดแก  การปฏิญาณตนวา

ยอมรับและศรัทธาวาอัลเลาะฮ (ซ.บ.) เปนพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียวและนบีมุฮัมหมัดเปนศาสนทูต

ของพระองค   เขาทําการละหมาดครบทุกเวลา  ทําการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  บริจาคซะกาต  

รวมถึงมีโอกาสไดไปประกอบพิธีฮัจญยังเมืองมักกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบียมาหลายครั้ ง                        

(การีม  อับดุลเลาะฮ, 2545)    

ดังน้ันบทบาทในการใชความเช่ือเพื่อการรักษาของโตะหมอจึงเปนปรากฏการณหน่ึงที่

นาสนใจศึกษาอยางย่ิง  โดยเฉพาะการมุงศึกษาถึงความเปนมาและลักษณะของการใชความเช่ือรักษา

ผูคนทั้งมุสลิมในศาสนาอิสลามและคนตางศาสนาวาพวกเขามีความเขาใจในคําอธิบายเกี่ยวกับการ

รักษาเหลาน้ันอยางไรบาง  รวมไปถึงคําอธิบายตอความเปนไปของเหตุการณตางๆที่ถูกนํามาบอกเลา  

และศึกษาถึงมิติความสัมพันธทางสังคมตางๆของโตะหมอซึ่งมีตอผูคนทั้งในและนอกชุมชนดวย

การศึกษาหัวขอน้ีในชุมชนคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษ  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรามี
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สาเหตุเน่ืองดวยในพื้นที่ดังกลาว  มีการรักษาของโตะหมอช่ือวา มูฮําหมัดมัสรี่  เลาะซําซู  วัย 73 ป  

ซึ่งทําหนาที่รักษาผูคนมากวา 20 ปแลว  โดยมีจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตที่ทําใหโตะหมอผูน้ีเกิด

ความสามารถที่แตกตางไปจากมุสลิมคนอื่นๆ คือ  การมีทักษะความรูในการรักษาและชวยเหลือผูคน

ที่เจ็บปวยและมีเรื่องทุกขรอนใจ  นับต้ังแตที่เขาเกิดประสบอุบัติเหตุรายแรงถึงชีวิตที่มีผลกระทบตอ

สมอง  ทําใหตองเขารับการผาตัดที่เสี่ยงอันตรายมาก  แตเมื่อเขาผานพนจากความเจ็บปวยรุนแรงใน

ครั้งน้ันเปนตนมาก็ทําใหเขาสามารถสมัผสัและเขาถึงเหตุการณตางๆไดจึงตองเอาความสามารถน้ันมา

ชวยเหลือผูคน  ดวยเหตุน้ีเขาจึงกลายมาเปนโตะหมอที่ทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมในการรักษาใหกับ

ผูคนในชุมชน  เมื่อการรักษาเปนที่รูจักกวางขวางออกไปจึงทําใหมีผูคนทั้งที่เปนมุสลิมและคนตาง

ศาสนาในชุมชนอื่นๆแวะเวียนเขามาติดตอขอคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาและขอความชวยเหลือในการ

รักษาจากโตะหมอดวย 

วิธีการรักษาของโตะหมอโดยทั่วไปจะเริ่มจากการสอบถามลักษณะอาการจากผูปวยเพื่อ

คนหาสาเหตุในระหวางที่สอบถามไปดวยน้ันโตะหมอจะน่ังหลับตาลงแลวเริ่มเพงจิตไปยังสถานที่และ

บุคคลในที่ประสบเหตุ  จากน้ันก็จะใหคําอธิบายถึงสาเหตุความเจ็บปวยแลวจึงทําการรักษาปองกัน

โดยการนวดผสมผสานกับการปดเปาไปตามรางกายที่มีการปกปดดวยผาบางเบา  มีทั้งการใหด่ืมนํ้า

และใชมีดเคาะไปตามขอตอรางกายขาแขนโดยไมไดสัมผัสกับรางกายในสวนที่ปกปดของผูปวย

โดยตรง  อีกทั้งยังมีการใชอุปกรณอื่นๆในการประกอบพิธีกรรม ดังเชน  การใชปากกาเคมีวาดภาพ

ตัวอักษรที่รอยเรียงกันเปนรูปราชสีหลงบนกระดาษขนาด A4 แลวพับเปนสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดเล็ก

โดยบรรจุเสนผมและรูปถายของเจาของที่จะใหนําติดตัวแลวพันดวยดายสีขาวจนมิดชิดกอนกระดาษ

แลวใชนํ้าตาเทียนไขจุดรนไฟใหทั่วเพื่อกันไมใหปมดายที่พันไวหลุดลุย ทําวัตถุน้ีซ้ํากันสองอัน  

อันหน่ึงใหนําติดตัวและอีกอันใหนําไปใสไวในหมอนที่ใชห นุนนอนเปนประจําทุกวัน  คําอธิบาย

เกี่ยวกับสัญลักษณรูปราชสีหที่ถูกวาดเปนลายเสนประกอบกับตัวอักษรภาษาอาหรับซึ่งปรากฏอยูบน

บนกระดาษแผนน้ันมีความหมายวา  ราชสีหมีความแข็งกราวและเปนสัตวดุรายที่จะชวยปกปองและ

ขจัดสิ่งช่ัวรายออกไปใหพนจากชีวิตของผูที่เปนเจาของวัตถุสิ่งน้ีดวยเสนผมและรูปถายที่บรรจุลงไปใน

ผืนภาพวาดน้ี  นอกจากน้ียังมีวัสดุอุปกรณอื่นๆในการประกอบพิธีกรรมที่แฝงดวยสัญลักษณตางๆที่มี

ความหมายผูกโยงเกี่ยวกับคําอธิบายของโตะหมอดวย 
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ดวยวิธีการรักษาที่มีการปดเปาโรคภัยไขเจ็บ  การนวดรักษาขับไลอาการตางๆ  การทํา

สิ่งของที่เช่ือวาชวยคุมกันภัยใหผูคนที่นํามาติดตัวและนํากลับไปไวที่บานเพื่อปองกันอันตรายตางๆ

ใหกับคนในครอบครัวและภายในที่พักอาศัย   สิ่งเหลาน้ีจึงทําใหเห็นถึงการคงอยูและดํารงไวซึ่งการ

รักษาในรูปแบบของความเช่ือในสังคมปจจุบันรวมไปถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่

ทําการศึกษาดวย  ไมวาจะประวัติความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานของผูคนในชุมชน  ขนบธรรมเนียม  

ประเพณี  และสภาพแวดลอมตางๆ  เปนตน  และยังรวมไปถึงภาพสะทอนบทบาทของโตะหมอที่มี

ตอสังคมในมิติตางๆ อีกดวย 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางคําอธิบายในการรักษาดวยการประกอบพิธีกรรมทางความ

เช่ือในสังคมมุสลิมนอกจากจะปรากฏในงานวิทยานิพนธในสาขาวิชาอิสลามศึกษาของอับดุลลอฮ   

อัลอุซามะฮ (2550)  ที่มีความเห็นวา  การที่มุสลิมยังคงมีความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรอาจมีสาเหตุมา

จากขาดความรูในเรื่องศาสนาและรับอิทธิพลทางความเช่ือมาจากศาสนาอื่น  ในขณะที่จากผลงาน

ศึกษาของโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  เพ็ชรคง และชาติชาย  มุกสง (2547)  มองวาการที่

มุสลิมเช่ือในเรื่องไสยศาสตรอาจเปนเพราะการผสมผสานความเช่ือตางๆเขามาเพื่อใหสามารถเอาชีวิต

รอดจากวิกฤตการณตางๆไดและผลงานศึกษาเกี่ยวกับการสรางคําอธิบายของความเช่ือในการรักษา

ของมุสลิมในสังคมอื่นๆ  ผลงานดังที่กลาวไวขางตนทําใหเขาใจเกี่ยวกับปจจัยในการดํารงอยูและการ

ปรับตัวของความเช่ืออิสลามในบริบทของสงัคมตางๆถึงลกัษณะและรูปแบบของการประกอบพิธีกรรม

และการใหคําอธิบายของการรักษาในสังคมมุสลิมในระดับทองถ่ินที่ไดกลาวถึงระบบความเช่ือเรื่อง

ไสยศาสตรในสังคมมุสลิมของภูมิภาคเอเชีย เชน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  เปนตน   ทั้งน้ียังคงขาด

ผลงานที่นําเสนอประเด็นเปรียบเทียบในการทําความเขาใจถึงคําอธิบายจากวิธีการรักษาของโตะหมอ

ระหวางมุมมองของคนมุสลิมและคนตางศาสนาที่ตองเรียนรูคําอธิบายของโตะหมอซึ่งอาจมี ความ

แตกตางไปจากคนมุสลิมที่มีความคุนเคยอยูกอนแลว  นอกจากน้ียังขาดการที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของระบบความเช่ือที่ถูกนํามาใชในการรักษาของโตะหมอเพื่อ

ตอบสนองตอสังคมในมิติตางๆ  ทั้งยังรวมไปถึงการศึกษาความหมายของสัญลักษณที่ปรากฏใน

พิธีกรรมที่ ถูกนํามาถายทอดและแสดงออกมาในรูปของวัตถุตางๆที่จะเขามาเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของผูที่เขามาทําการรักษาประกอบกับการปฏิบัติตัวตามคําอธิบายของโตะหมอดวย 
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ประการสําคัญของการศึกษาครั้งน้ีจึงมุงหวังที่จะนําไปสูการทําความเขาใจวา 1) เหตุใดจึงมี

มุสลิมผูทําหนาที่เปนโตะหมอนําเอาความเช่ือและคําอธิบายตางๆมาใชในการรักษา  2) เรื่องราวจาก

ประสบการณชีวิตของโตะหมอและผูที่มารักษาเปนไปอยางไรบาง  3) ความแตกตางของการรักษาใน

คนไขแตละรายมีลักษณะเปนอยางไร  4) ความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวางโตะหมอกับคนในชุมชนตอ

การทําหนาที่ของโตะหมอและในฐานะมุสลิมคนหน่ึงมีความแตกตางกันอยางไร  5) รูปแบบการรักษา

ที่มีการปรับใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันดวยแนวทางใดบาง  และ 6) วิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

ตางๆ ของโตะหมอและผูคนที่เขามาทําการรักษาทั้งคนมุสลิมและคนตางศาสนา 

นอกจากน้ีแลว  ในการศึกษาครั้งน้ียังมุงหวังวาจะทําใหเห็นภาพสะทอนถึงวิธีการที่คนใน

สังคมพยายามรับมือตอสภาพปญหาสุขภาพและวิกฤตการณของชีวิตดวยการคนหาคําอธิบายใน

รูปแบบของพิธีกรรมและความเช่ือเพื่อทําความเขาใจในการรักษาและการแกไขปญหาเหลาน้ัน  ดวย

เหตุน้ีจึงถือเปนการตอยอดองคความรูในการศึกษาเรื่องศาสนาและระบบความเช่ือที่ยังคงขับเคลื่อน

ไปพรอมกับการดํารงชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันในมุมมองที่หลากหลายมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาบทบาทของโตะหมอในการรักษาใหกบัผูคนตางๆภายในพื้นที่ชุมชนคลองสบิหา 

ตําบลบงึนํ้ารกัษ อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่ทําใหบทบาทของโตะหมอยังคงดํารงอยูและตอบสนองตอการ

รักษาใหผูคนในสังคมปจจุบัน 

คําถามของการศึกษา 

 มุมมองของโตะหมอที่มีตอการรักษาในปจจุบันเปนอยางไร  บทบาทของโตะหมอที่มีการ

นําเอาความเช่ือตางๆมาใชในการรักษาแตละวิธีการมีอะไรบาง  ประสบการณชีวิตของโตะหมอถูก

นํามาบอกเลาอยางไร ความแตกตางของการรักษาในคนไขแตละรายมีลักษณะอยางไร  ความสัมพันธ

ที่เกิดข้ึนระหวางโตะหมอกับคนในชุมชนเปนไปอยางไร  และตลอดเวลาที่ทําการรกัษามา รูปแบบการ

รักษามีการปรับเปลี่ยนไปอยางไรบาง  

   ส
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหเกิดความเขาใจวาโตะหมอมีบทบาทอยางไรตอผูคนที่เขาไปรักษา และทําหนาที่

ตอบสนองตอสังคมอยางไรบาง 

2.  ทําใหเห็นภาพสะทอนถึงวิธีการรับมือตอสภาพปญหาสุขภาพและวิกฤตการณในชีวิตของ

ผูคนที่มารับการรักษาจากโตะหมอเพื่อรับการรักษาและการแกไขปญหาเหลาน้ัน 

 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาปรากฏการณความเช่ือที่เกี่ยวของกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตรในสังคมไทยไดมีผู

ทําการศึกษาและสรางผลงานวรรณกรรมทางวิชาการไวอยางหลากหลาย  ทั้งน้ีวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

และสอดคลองกับประเด็นที่ศึกษา  จึงถูกจัดแบงไดเปน 4 หัวขอ คือ 1) พื้นฐานทางความเช่ือใน

สังคมไทย  2) ชาวไทยมุสลิม: หลากวิถีที่เกี่ยวพันกับศาสนา  3) พลวัตของสังคมมุสลิม: วิถีศาสนาที่

ขับเคลื่อนไปพรอมกับชีวิตสมัยใหมและ  4) ไสยศาสตรในอิสลาม:ความขัดกันที่ดํารงอยูคูสังคม 

(มุสลิม) ไทย 

 

พื้นฐานทางความเช่ือในสังคมไทย 

งานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพื้นฐานทางความเช่ือในสังคมไทยที่ไดจากการสืบคนสามารถ

นํามาใชประกอบการศึกษาในประเด็นเรื่องไสยศาสตรเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทดาน

พัฒนาการทางความเช่ือตางๆในสังคมไทย อันไดแก  ความเช่ือเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ  ผี  วิญญาณ  

ลัทธิพราหมณ  และศาสนาพุทธนิกายตางๆนอกจากน้ียังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการผสมผสานทาง

ความเช่ือเขาดวยกันอันมีที่มาจากเหตุปจจัยตางๆ  รวมไปถึงการใหคําอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบความ

เช่ือ  วิธีคิด  วิถีปฏิบัติ  รวมไปถึงความสัมพันธตางๆที่สะทอนจากผูคนในสังคมผานการปรับใชใน

พิธีกรรมตางๆที่เห็นประจักษได  
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พระยาอนุมานราชธน (2531) ไดกลาววา “มนุษยมีความเช่ือวาคนตลอดจนสิ่งอื่นที่มีชีวิต

หรือไมมีชีวิตก็ตาม  ยอมมีสิ่งหน่ึงซึ่งมองไมเห็นตัวสิงอยูในน้ัน  สิ่งน้ีคือสิ่งที่เรียกกันวา  ผีหรือ

วิญญาณ”  (อนุมานราชธน  2531: 26 อางถึงใน สุริยา สมุทคุปต์ิและคณะ2542: 81) คําอธิบาย

ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงลักษณะความเช่ือเรื่องสิ่งนอกเหนือธรรมชาติของมนุษยโดยทั่วไปแมวาการ

ใหคํานิยามเชนน้ีจะเปนการกลาวโดยรวมที่ไมเฉพาะเจาะจงเพียงสังคมใดสังคมหน่ึง แตก็ชวยเปน

แนวทางในการศึกษาและทําความเขาใจถึงลักษณะของความเช่ือในมุมมองเชิงลึกที่เช่ือมโยงเขามาสู

สังคมไทยไดในลําดับตอไป  

ความเช่ือในสังคมไทยมิไดมีปรากฏใหเห็นเพียงความเช่ือเรื่องสิ่งนอกเหนือธรรมชาติเทาน้ัน  

หากแตยังคงปรากฏความเช่ืออื่นๆปนอยูดวย  ดังที่ ส.ศิวรักษ  (2538)ไดเสนอวาไสยศาสตรและ

วิญญาณเปนสิ่งที่มีอยูแลวในวัฒนธรรมไทยด้ังเดิม  ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากลักษณะพื้นฐานของความ

เช่ือทางศาสนาของคนไทยที่ผสมผสานความเช่ือผีและวิญญาณแบบด้ังเดิมเขากับพุทธศาสนานิกาย

เถรวาทและลัทธิพราหมณซึ่งรัฐไทยรับเขามาภายหลัง  (สุลักษณ  ศิวรักษ 2538 อางถึงใน สุริยา  

สมุทคุปต์ิและคณะ, 2542)   ขอเสนอน้ีทําใหเห็นลักษณะความเช่ือที่ผสมผสานกันโดยมีปจจัยจาก

การรับความเช่ือทางศาสนาเขามาภายหลังโดยรัฐเปนผูกระทําซึ่งมีอํานาจตามโครงสรางทางสังคม 

ปจจัยอันเกี่ยวของกับโครงสรางทางสงัคมดังที่กลาวถึงขางตนน้ียังทาํใหลกัษณะการปรากฏของ

รูปแบบความเช่ืออื่นๆที่ไมใชศาสนากระแสหลักกลายเปนเรื่องในระดับยอยทางสังคมไปแตกระน้ันก็

ตามความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรหรือสิ่งเหนือธรรมชาติกับความเช่ือทางศาสนาและลัทธิอื่นๆก็ไมใชสิ่ง

ที่จะแยกขาดออกจากกันไดตามที่ขอมูลจากงานวรรณกรรมในบทความเรื่อง พุทธกับไสย ของนิธิ 

เอียวศรีวงศ ไดกลาวไววา  ในสมัยโบราณไมไดมีการแยกคําวาไสยศาสตรออกจากระบบความเช่ืออัน

เปนกระแสหลักของสังคมในสมัยน้ัน  ดังเชน  ในสมัยอยุธยา  คนอยุธยาคิดวาไสยเวทเปนสวนหน่ึง

ของพุทธศาสนา  ฉะน้ันสํานึกของคนในอยุธยาจึงสํานึกตอระบบความเช่ือของตัวเองวามีเพียงหน่ึง

เดียวที่เรียกวาพระศาสนา  และสวนหน่ึงในพระศาสนาน้ันก็มีผีสางเทวดาซึ่งตรงกับความเช่ือแบบ

พราหมณฮินดู  ผูคนจึงไมคิดวาความเช่ือในเรื่องจิตวิญญาณเปนเรื่องผิดแผกหรือแปลกปลอมในพระ

ศาสนาแตประการใด (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2534) 
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ครั้นเมื่อประเทศไทยมีความทันสมัยที่เขามาเริ่มตนข้ึนในราวสมัยรัตนโกสินทร เมื่อสังคมไทย

เริ่มรับอารยธรรมตะวันตกเขามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ อิทธิพลของอารยธรรม

ตะวันตกเริ่มปรากฏใหเห็นชัดเจนที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5  ดังน้ัน  การปะทะหรือการ

เผชิญหนากันของวิธีคิดแบบด้ังเดิมที่เรียกวา “วิธีคิดแบบไตรภูมิ”(สุริยา  สมุทคุปต์ิ  และคณะ, 

2542) กับวิธีคิดแบบสมัยใหมที่เนนพลังอํานาจของเหตุผลและวิทยาศาสตรตะวันตกจึงเปนสิ่งที่

หลีกเลี่ยงไมได (พัฒนา กิติอาษา, 2547ช) แมวางานวรรณกรรมเหลาน้ีจะเปนขอมูลในเชิง

ประวัติศาสตรที่ไดทําการศึกษามานานแลว   หากแตขอมูลดังกลาวยังคงเปนภาพสะทอนที่เกี่ยวเน่ือง

และใหความสอดคลองที่เช่ือมโยงมาสูสภาพสังคมไทยในปจจุบันที่ยังคงมีความเช่ือในลักษณะน้ี

ปรากฏใหเห็นผานการแสดงออกและปฏิบัติตัวของเหลาปจเจกบุคคลผานพิธีกรรมตางๆในระดับการ

รวมกลุมทางสังคมที่ขับเคลื่อนไปพรอมๆกับความกาวหนาของสังคม 

สวนผลงานตอมาของนิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ (2532) ไดจัดแบงความสัมพันธของมนุษยและ

สิ่งแวดลอมไว 3 มิติ ไดแกความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเอง ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่ง

ตางๆในธรรมชาติรวมทั้งสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน และความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งนอกเหนือ

ธรรมชาติอันเกิดข้ึนมาจากการยึดถือในบางสิ่งบางอยางที่มีความเช่ือแตกตางกันไปตามความเขาใจ

และการรับรู     ลักษณะความสัมพันธเหลาน้ีจึงเกิดข้ึนในความเช่ือตอสิ่งเหนือธรรมชาติอันเปนสิ่งที่

ลบลางไดยาก  แมวาสังคมไทยจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสูความเจริญดานวัตถุและ

เทคโนโลยีใหมๆแลวก็ตาม  หากแตวาความเช่ือในเรื่องการนับถืออํานาจเหนือธรรมชาติก็ยังคงมี

ปรากฏใหเห็นอยู  จึงบงช้ีใหเห็นวาความเช่ือตางๆยังคงมีบทบาทหนาที่ตอสังคมเสมอมา  ดัง

กรณีศึกษาการเขาทรงในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่สะทอนใหเห็นวา  แมพื้นที่แหงน้ีจะไดพัฒนาไปสูสงัคม

อุตสาหกรรมในชวงเวลาป พ.ศ.2532 แลว แตกลับพบวายังมีการเขาทรงอยู (นิภาวรรณ  วิรัชนิภา

วรรณ, 2532) งานวรรณกรรมขางตนจึงทําใหเห็นวากระบวนการปรับใชความเช่ือใหสอดรับตอสภาพ

วิถีการดํารงชีวิตในดานตางๆของผูคนเปนปจจัยหน่ึงที่สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธที่สอดคลองกัน 

ความสัมพันธระหวางคนในกลุมที่ปรากฏในความเช่ือเกี่ยวกับวิญญาณอํานาจศักด์ิสิทธ์ิของสิ่ง

เหนือธรรมชาติและการใชไสยศาสตรในพิธีกรรมเพื่อออนวอน  บูชาหรือบนบานวิญญาณเพื่อใหไดมา

ซึ่งสิ่งของหรือตอบสนองความตองการในโลกของมนุษย  เปนพิธีกรรมทั้งหมดที่จะกระทําผาน “คน
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ทรง” หรือ “รางทรง” ซึ่งเปนผูทําหนาที่เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางวิญญาณหรือผีกับมนุษย  

(สุริยา  สมุทคุปต์ิและคณะ, 2542)   คนที่ทําหนาที่เปน “ตัวกลาง” ในกลุมของรางทรงจะมีความเช่ือ

วาการเปนรางทรงน้ันไมใชวาใครจะเปนก็ได โดยทั่วไปจะมีศักยภาพหรือคุณภาพพิเศษบางอยางหรือ

มีกุศลกรรมที่ไดสั่งสมมา (สุริยา สมุทคุปต์ิและคณะ,  2542) ความสัมพันธดังกลาวจึงทําใหผูทําหนาที่

ในฐานะตัวกลางเขามามีบทบาทสาํคัญในการประกอบพิธีกรรมและใหคําอธิบายถายทอดเรือ่งราวทาง

ความเช่ือแกผูคนที่นับถือ   ความสัมพันธที่เกิดข้ึนน้ีอาจเปนปจจัยตอการสนับสนุนใหความเช่ือน้ันมี

การนับถืออยางหลากหลายและเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานรวมกันทําใหความเช่ือน้ันอยูในสังคม

สมัยใหมไดตอไป หากแตความสัมพันธที่เกิดข้ึนในหมูผูเปนตัวกลางที่ทําหนาที่เขาทรงในระบบความ

เช่ือตางๆ อาจจะไมสอดคลองหรือขัดแยงกันก็ได 

การทรงเจาเขาผีในฐานะที่เปนปรากฏการณทางจิตวิญญาณในสังคมไทยสมัยใหมสะทอนให

เห็นถึงทวิลักษณของระบบศาสนา  กลาวคือ  ศาสนาของมนุษยทั่วโลกจะมีสองลักษณะที่เปนสวน

ของปรัชญาหรือคัมภีรควบคูกับความเช่ือและพิธีกรรมที่ปรากฏอยูในวิถีปฏิบัติของคนในสังคม  

ในขณะที่ศาสนาในสวนที่เปนหลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีรจะมีลักษณะเปนทางการและยึดถือหลักการ

ที่อางอิงคําสอนขององคศาสดาอยางเครงครัด  ศาสนาที่ปรากฏอยู ในความเช่ือและการประพฤติ

ปฏิบัติของคนทั่วไปมักจะสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสาน  การประยุกตใช  การตีความหมายใหมและ

มีการใหคําอธิบายที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางโลกทัศนและสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของคนในสังคมแหงหน่ึงในชวงเวลาหน่ึง (สุริยา  สมุทคุปต์ิและคณะ, 

2542)   คําอธิบายดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติตามระบบ

ความเช่ือที่อาจถูกกํากับดวยบัญญัติคัมภีรของศาสนา  หากเมื่อมีการปรับใชก็อาจจะทําใหเกิดความ

สอดคลองและลงรอยกันของลักษณะความเช่ือที่ผสมผสานหรือทําใหเกิดความขัดแยงและการปะทะ

ดวยขอโตแยงและคําอธิบายตางๆ เพื่อใหความเช่ือเหลาน้ันยังคงอยูตอไปได  สิ่งหน่ึงที่สะทอนจาก

งานวรรณกรรมเหลาน้ี คือ  การดํารงอยูของความเช่ือเรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ  ความเช่ือเรื่องผี  

และไสยศาสตรที่มักถูกมองวาเปนเรื่องที่มีแตความงมงายทั้งๆ ที่สังคมปจจุบันเขาสูภาวะสมัยใหมซึ่ง

กาวหนาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ  ใหมนุษยไดพึ่งพาและเปนที่ยอมรับกันกวางขวางแลว  

การที่มีคนทําหนาที่ทรงเจาเขาผีหรือประกอบพิธีกรรมบนบานศาลกลาวตอสิ่งเหนือธรรมชาติจึงถูก
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ลดทอนลงไปจากความเช่ือและองคความรูสมัยใหมที่เขามาแทนที่  ถึงกระน้ันความเช่ือเหลาน้ีก็ยังคง

ทําหนาที่ตอบสนองตอจิตใจของผูคนบางกลุมในยามวิกฤตได  รวมไปถึงเปนทางเลือกใหแกผูคนเมื่อ

ตองการหาทางออกจากปญหาตางๆ    

ตัวอยางจากงานศึกษาเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมผีฟา ของ นพวรรณ  พฤตินันท (2518) 

สะทอนใหเห็นวาชาวบานในชุมชนหนองหัวลิงจากเดิมที่เคยเช่ือในเรื่องขวัญ  เรื่องผีสางเทวดา  เรื่อง

การทําบุญสารท  กลับมีความเช่ือในเรื่องผีฟานอยลง หลงเหลือเพียงผูเฒาผูแกในชุมชนเทาน้ันที่ยังคง

ใหความสําคัญกับเรื่องน้ีอยู  ปรากฏการณดังกลาวจึงเกี่ยวของกับการเยียวยารักษาอาการเจ็บปวยที่

สัมพันธกับระบบความเช่ือโดยการอัญเชิญผีฟาซึ่งเปนผีดีผูทราบเกี่ยวกับสาเหตุของความเจ็บปวยมา

รักษาและกําจัดโรครายออกไปจากผูปวยโดยมีแมเฒาเปนผูประกอบพิธีกรรมซึ่งเคยประสบปญหา

สุขภาพแลวรักษาหายดวยการเปนคนทรงใหกับผีฟามาชวยรักษาใหคนอื่นๆ ตอไป   ชาวบานที่นับถือ

มักจะเคยไดรับประสบการณจากการเจบ็ปวยแลวไดผีฟามาชวยรักษาใหหายจากอาการเหลาน้ันจึงพา

กันมาเลื่อมใส    แมในปจจุบันลูกหลานรุนใหมจะไมคอยเช่ือแตเมื่อเกิดเจ็บปวยไปรักษาที่

โรงพยาบาลแลวไมหาย  คนเฒาคนแกก็จะบอกใหมารักษาดวยพิธีกรรมผีฟาเปนที่พึ่งแหลงสุดทาย  

คนไขที่ผานการรักษาดวยพิธีกรรมน้ีมักจะหายจากอาการเจ็บปวยไดในที่สุด  ในขณะที่คนรุนใหมใน

ชุมชนกลับไมไดมีความเช่ือและเขามาประกอบพิธีกรรมผีฟาเพราะหันไปพึ่งการรักษากับแพทย

สมัยใหม  จากงานศึกษาน้ีจึงสะทอนใหเหน็วาปรากฏการณความเช่ือและพิธีกรรมผีฟากเ็ปนทางเลือก

หน่ึงที่เปนที่พึ่งใหกับคนในชุมชนไดเขามายึดเหน่ียวเพื่อหาทางออกใหกับปญหาสุขภาพและเยียวยา

จิตใจเพื่อใหมีชีวิตอยูตอไปไดในสังคมปจจุบัน  

งานวรรณกรรมที่กลาวถึงขางตนถือเปนแนวทางหน่ึงที่สามารถนําไปใชในการวิเคราะหและ

ศึกษาประเด็นเรื่องความเช่ือไสยศาสตรได  แมวาประเด็นที่ศึกษาจะเปนความเช่ือเรื่องไสยศาสตรใน

อิสลามที่ไมไดนํามากลาวถึงในหัวขอวรรณกรรมสวนน้ี  แตดวยความเช่ือเรื่องไสยศาสตรถือเปน

ใจความสําคัญของการศึกษาปรากฏการณที่มีรวมกัน  ขอมูลจากงานวรรณกรรมที่ปรากฏเหลาน้ีจึง

เปนขอมูลพื้นฐานที่ไมอาจมองขามหรือละเลยตอการทําความเขาใจเบื้องตนได  อยางไรก็ตามภายใต

บริบทของพื้นฐานทางความเช่ือในสังคมไทยจึงมีความสําคัญที่จะตองใหภาพของความเช่ือพื้นฐานที่
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ผูคนสวนใหญไดรับรูกันอยางกวางขวางในข้ันตน  ทั้งน้ีงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความเช่ือเรื่อง

ไสยศาสตรในอิสลามจะไดกลาวถึงในลําดับหัวขอตอไป 

 

ชาวไทยมุสลิม: หลากวิถีทีเ่กี่ยวพันกบัศาสนา 

งานวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับมุสลิมในสังคมไทย  โดยสวนมากมีขอมูลพื้นฐานที่ปรากฏใน

งานศึกษาที่มักไดรับการอางอิงถึงคือ  งานของเสาวนีย  จิตตหมวด (2531) เรื่อง กลุมชาติพันธุ :ชาว

ไทยมุสลิม จากช่ือเรื่องและเน้ือหาทีป่รากฏในหนังสอืเลมน้ี  ทําใหเห็นวาประเด็นศึกษาเรื่องมุสลิมถูก

จัดประเภทใหอยูในหมวดขอมูลทางดานกลุมชาติพันธุ   อาจดวยในขณะน้ันมีผูทําการศึกษาสังคม

มุสลิมไทยภายใตมุมมองของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในระดับกลุมยอยที่จัดเปนชนกลุ มนอย

ของสังคมก็วาได  ดังน้ันขอมูลที่ปรากฏจึงเปนวรรณกรรมที่กลาวถึงสภาพวิถีชีวิตทางสังคมและ

วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมเปนหลัก  ทั้งน้ียังมีวรรณกรรมเรื่องวิถีศาสนาอิสลามและไสยศาสตรใน

หัวขอยอยอีก 2 เรื่องดวย 

ชนกลุมนอยเปนกลุมชนที่อยูรวมกันโดยมีประวัติความเปนมา  ภาษาหรือความเช่ือทางศาสนา

ที่เหมือนกัน  และมีความรูสึกวาตนเองมีความแตกตางในเรื่องตางๆดังกลาวไปจากชนกลุมใหญ 

(Encyclopedia Britannica, 1964: 564  อางถึงใน เสาวนีย จิตตหมวด,  2531:2) คํานิยามที่

ปรากฏน้ีจึงสะทอนใหเห็นถึงการจัดจําแนกใหชาวมุสลิมเปนชนกลุมนอยกลุมหน่ึงในสังคมไทย 

องคประกอบที่ถูกจดัใหเปนชนกลุมนอยอาจเปนผลมาจากการนับถือศาสนาอิสลามที่ในชวงเวลาน้ันมี

ปริมาณดานจํานวนในระดับนอยและมีคนเพียงบางสวนจากกลุมคนสวนใหญในสังคมเทาน้ันที่นับถือ

ศาสนาน้ี   

ปจจัยที่ทําใหเกิดชนกลุมนอยซึ่งมีลักษณะความแตกตางจากชนกลุมใหญและชนกลุมนอย

ดวยกันนอกจากจะมีปจจัยดานเช้ือชาติและเผาพันธุที่กําหนดใหเกิดความแตกตางแลว  ยังมีปจจัย

ดานศาสนาที่อาจเปนองคประกอบสําคัญของการทําใหเกิดชนกลุมนอยและอาจเกิดข้ึนไดในกรณีของ

คนตางชาติหรือตางเผาพันธุกันที่มีความเช่ือในศาสนาที่แตกตางกัน  หรือแมแตคนเช้ือชาติเดียวกัน
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และเผาพันธุเดียวกันแตก็นับถือคนละศาสนา (Geertz, 1970: 211-212 อางถึงใน ลิขิต ธีรเวคิน,  

2521:2-3) คําอธิบายดังกลาวเปนขอมูลที่สอดคลองกับคํานิยามของคําวาชนกลุมนอย และย่ิงเปนการ

เนนยํ้าใหเห็นถึงความแตกตางจากเรื่องศาสนาความเช่ือที่ขยายความเปนกลุมอื่นออกไปจากพื้นฐาน

ทางชีววิทยาหรือความเปนเช้ือชาติ 

ดังที่ปรากฏในงานศึกษาของรัชนี  สาดเปรม (2521) ที่ไดระบุวา  ชาวไทยมุสลิมเปนกลุมที่มี

ความแตกตางกับชนกลุมใหญในชาติ  ดวยเหตุน้ีชาวมุสลิมจึงถูกจัดเปนชนกลุมนอยในเมืองไทยดวย

เหตุเพราะชาวมุสลิมมีศาสนา  ภาษา  ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่แตกตางไปจากชนสวนใหญของ

ประเทศ  และภายในกลุมเองก็ประกอบไปดวยคนที่มีบรรพบุรษุมาจากหลายเช้ือชาติเผาพันธุจึงทําให

กลุมชาติพันธุชาวไทยมุสลิมถูกเรียกวา “ชนกลุมนอย” (รัชนี สาดเปรม, 2521:1) ขอมูลดังกลาวได

ขยายความถึงการเปนชนกลุมนอยของชาวไทยมุสลิมไปสูแบบแผนทางวัฒนธรรมอื่นๆประกอบกับ

พื้นฐานทางชีววิทยาที่แตกตางกันจึงสะทอนใหเห็นวางานวรรณกรรมที่ไดกลาวถึงในเบื้องตนทั้งสาม

ประการน้ันตางก็สนับสนุนกัน  แมวาจะมีคําอธิบายที่เฉพาะลงไปในบางเรื่องที่แตกตางกันก็ตาม  แต

จุดสําคัญที่มีรวมกันก็คือความเปนชนกลุมนอยอันเกิดจากการมีลักษณะบางอยางที่แตกตางไปจากคน

ในสังคมสวนใหญน่ันเอง 

เสาวนีย (2531) ไดต้ังขอสังเกตไววาอิสลามเปนตัวแปรสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหเกิดกลุมชาติ

พันธุหรือชนกลุมนอยข้ึนในหลายสังคมรัฐและสาเหตุสําคัญประการหน่ึงที่ทําใหชนกลุมใหญในแตละ

ประเทศและชนกลุมนอยน้ีเกิดความขัดแยงกันจนนําไปสูปญหาความขัดแยงจากความไมเขาใจกัน   

คือการที่ชนกลุมใหญไมเขาใจในศาสนาอิสลามทีม่ีลกัษณะเฉพาะซึง่แตกตางไปจากศาสนาอื่น  ดังเห็น

ไดจากความเขาใจที่มีตออิสลามอันเปนช่ือของศาสนาหรือวัฒนธรรมซึ่งเปนระบอบในการดําเนินชีวิต  

คําที่ใชเรียกผูที่อยูในศาสนาหรือวัฒนธรรมน้ีก็คือคําวา “มุสลิม”  แตมักจะเปนที่เรียกกันโดยทั่วไปวา

“ชาวอิสลาม”  หรือ “เปนอิสลาม” ซึ่งคํากลาวเรียกเชนน้ีมักถูกใชอยางไมถูกตองนักจากคนภายนอก  

ทั้งน้ีอาจเปนไปดวยความเขาใจและความเคยชินที่มักใชกันในสังคมไทยตอการเรียกในศาสนาอื่นๆ

โดยทั่วไปขอมูลเหลาน้ีจึงสะทอนมุมมองที่ใชทําการศึกษามากอนหนาเพื่อทําความเขาใจตอสังคมและ

วัฒนธรรมของคนกลุมอื่นๆ 
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แมวางานวรรณกรรมที่นํามากลาวถึงในหัวขอสวนน้ีจะเนนถึงคําอธิบายและนิยามของความ

เปนชนกลุมนอยในสังคมไทย  หากแตจะเห็นไดวาปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มาจากวิถีชีวิตใน

การนับถือศาสนาถือเปนเรื่องสาํคัญที่ถูกนํามาพิจารณาเปนองคประกอบหลัก  โดยเบื้องตนไดสะทอน

ใหเห็นผานแงมุมของผูศึกษาแลว  ในสวนถัดมาจึงจะกลาวถึงงานศึกษาดานประวัติศาสตรและการเขา

มาของกลุมคนมุสลิม  ตลอดจนพัฒนาการของสังคมมุสลมิที่มีความเปนพลวัตรวมไปกับสงัคมไทยดวย  

 

พลวัตของสงัคมมสุลิม : วิถีศาสนาที่ขับเคลื่อนไปพรอมกับชีวิตสมัยใหม 

ในหัวขอน้ีจะขอกลาวถึงงานวรรณกรรมที่ศึกษาปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน

ในสังคมมุสลิมไทยนับต้ังแตมีกลุมคนไดนําศาสนาอิสลามเขามานับถือปฏิบัติตามกันสืบมาใน

สังคมไทย 

งานศึกษาของ Raymond  Scupin  (1980) สะทอนใหเห็นวาคนมุสลิมสวนใหญในประเทศ

ไทยมีพื้นฐานอยูทางภาคใตเปนหลักโดยเฉพาะในสี่จังหวัด ไดแก  จังหวัดปตตานี , นราธิวาส, สตูล 

และยะลาซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับมาเลเซียเปนเวลาอยางนอยที่สุดก็ต้ังแตชวงศตวรรษที่ 16 มาแลว 

ความรูเกี่ยวกับแหลงที่มาของศาสนาอิสลามในภาคใตของประเทศไทยในปจจุบันบางสวนระบุวา

ศาสนาอิสลามนาจะเขามาสูปตตานีกอนที่จะเผยแพรไปยังมะละกา  แมวาขอสรุปน้ีจะยังขาด

หลักฐานบงช้ีที่แนชัดก็ตาม  นักวิชาการบางสวนก็สรุปวาคนทองถ่ินในภูมิภาคน้ีไดรับความเช่ือศาสนา

อิสลามเขามาต้ังแตชวงศตวรรษที่  13 และ 14 แลว  ในอาณาเขตพื้นที่ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย

ตางก็รับรูปแบบของอิสลามภายใตวิถีของนิกายซุนนีย-ซาฟาอี  แมในชวงแรกเริ่มจะมีการผสมผสาน

ทั้งความเช่ือและวิถีปฏิบัติเขากับความเช่ือของศาสนาฮินดู  พุทธและสิ่งเหนือธรรมชาติ  ทั้งน้ียังรวม

ไปถึงความเช่ือจากนิกายชีอะหและซูฟยที่เขามามีอิทธิพลตอระบบความเช่ือแบบทองถ่ินของผูคนใน

พื้นที่ น้ี  คนมุสลิมสวนใหญในจังหวัดเหลาน้ีพูดภาษามลายู  พรอมกับน้ันยังมีสํานึกรวม ทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกับคนในหมูเกาะภูมิภาคมาเลเซยีและอินโดนีเซียดวย  มุสลิมเหลาน้ี

จึงนิยามตนเองวาเปนชาวมุสลิมที่มีเช้ือสายมลายู   
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จากงานศึกษาของ Raymand Scupin (1980) ขางตน  เสาวนีย จิตตหมวด (2531) ไดนํามา

อธิบายถึงการเขามาของอิสลามในประเทศไทยโดยกลาวถึงอาณาจักรหน่ึงในภูมิภาคเอเชียอาคเนยซึ่ง

ภูมิภาคแถบน้ันมีช่ือวาอาณาจักรลังกาสุกะจวบจนเมื่อมีการเขามาของอิสลามในปตตานี  ไทรบุรี  

สุโขทัยและอยุธยา  ชนเช้ือชาติที่เปนผูนําอิสลามเขามาตางก็มีเช้ือชาติเผาพันธุที่แตกตางกนัไป  ความ

แตกตางกันดังกลาวยังมีผลตอการต้ังถ่ินฐานกระจายตัวในภูมิภาคตางๆของประเทศ  ตลอดจนการมี

ลักษณะทางวัฒนธรรมบางประการที่แตกตางกันในรายละเอียดลงไปอาทิ  ภาษา  อาหาร  เปนตน 

(Scupin, 1980:56 อางถึงใน เสาวนีย จิตตหมวด,  2531:105)  จากรายละเอียดดังที่ปรากฏน้ี

สะทอนใหเห็นถึงลกัษณะความแตกตางที่เกิดข้ึนภายในกลุมของมุสลิมที่เขามาในชวงแรกเริ่มที่มีความ

หลากหลายดานเช้ือสายและความแตกตางในดานวัฒนธรรมที่มคีวามเฉพาะลงไป   ความแตกตางทาง

ภาษาในกลุมชาวมุสลิมถือเปนอีกเรื่องหน่ึงที่ยังแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายตามวิถีที่เกี่ยวของกับ

ศาสนาไดกําหนดใหมีการเรียนรูและถายทอดภาษาอาหรับเพื่อที่จะใชในการเขาถึงตัวบทหลักคําสอน

ของศาสนาในคัมภีรอัลกุรอานผานการเรียนการสอนที่ประกอบเขาเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตของชาว

มุสลิมในดานศาสนกิจตางๆ ซึ่งถือเปนเรื่องที่มีสาระสําคัญอยางย่ิง  ความแตกตางทางภาษาที่สังเกต

ไดโดยสวนใหญอาจจะเปนการใชภาษาพูดในการสื่อสารระหวางกลุมกัน  เพราะสอดคลองกับขอมูล

เกี่ยวกับแหลงที่มาของการต้ังถ่ินฐานของมุสลิมแตละกลุมที่มีลักษณะกระจายตัวในภูมิภาคตางๆ

มากกวา  

นอกจากน้ี  เสาวนีย (2531) ยังช้ีใหเห็นถึงภาพสะทอนที่ปรากฏข้ึนในสังคมมุสลิมในประเทศ

ไทยเมื่อเยาวชนมุสลิมรุนใหมไดเขาสูระบบการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคูกันไปเพิ่มมากข้ึน

และดวยปจจัยอื่นๆจึงทําใหเกิดภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมข้ึนจนไดนําไปสูการเกิด

กระบวนการทําใหเปนอิสลาม (Islamization)  โดยเปนการพยายามศึกษาหาขอเท็จจริงใน

วัฒนธรรมอิสลามเพื่อตัดสิ่งที่แปลกปลอมอันเกิดจากการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมออก โดยศึกษา

                                                             


 กระบวนการทําใหเปนอิสลาม(Islamization)เปนยุคที่ทําใหการปฏิบัติตางๆมีลักษณะ

บริสุทธ์ิตามเน้ือหาของศาสนาอิสลามมากข้ึนๆโดยประเพณีสิ่งแปลกปลอมตางๆจะถูกขจัดออกไปที

ละนอย (อารง สุทธาศาสน 2519:213)  
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และยึดมั่นจากคัมภีรอัลกุรอานและซุนนะฮ หรือทําการรื้อฟนสิ่งซึ่งมีอยูในศาสนบัญญัติโดยนํา

ข้ึนมาปฏิบัติอยางจริงจังในชีวิตประจําวัน แตก็ยังคงมีมุสลิมอีกสวนหน่ึงที่ยังคงยึดถือสิ่งที่ปฏิบัติกัน

ตอมาจากบรรพบุรุษเปนสําคัญและกลับมองวาผูที่อยูในกระบวนการน้ีเปนผูทําลายวัฒนธรรมอิสลาม 

จึงเกิดการพูดจาถากถางหรือตอตานข้ึน  ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันมี ผลมาจาก

กระบวนการทําใหเปนอิสลามน้ีจึงกอใหเกิดความขัดแยงข้ึน  โดยอาจเกิดข้ึนต้ังแตระดับภายใน

ครอบครัว  หมูบาน  ฯลฯ (เสาวนีย จิตตหมวด, 2531:248)   

เสาวนีย (2531) ไดเสนอประเด็นในการศึกษาสังคมชาวไทยมุสลิมวาดวยเรื่องของการ

ผสมผสาน (Acculturation) และการผสมกลมกลืน (Assimilation) ไวดวยนิยามวา การที่กลุมสังคม

ที่มีวัฒนธรรมตางกันรับเอาวัฒนธรรมที่ไมใชของตนเขามาปฏิบัติหรือพยายามทําใหเกิดการรับเอา

วัฒนธรรมของตนไปปฏิบัติเปนสวนหน่ึงในวัฒนธรรมเดิมของสังคมอื่น   หากการรับเอาวัฒนธรรมน้ัน

มีความเขมขนมากจนแทบผสานเปนเน้ือเดียวกันจึงจะเรียกไดเปนการผสมกลมกลืนซึ่งหมายถึง การ

ดูดซึมทางวัฒนธรรมของชนกลุมนอยใหเขาไปสูวัฒนธรรมหลักในสังคม (Webster’s, 1972: 85 อาง

ถึงใน เสาวนีย จิตตหมวด, 2531:267)  ในขณะที่คิวเบอร (Cuber,  1952:66)  กลาววาการผสม

กลมกลืนหมายถึงกระบวนการตางๆที่ทําใหความแตกตางทางวัฒนธรรมมีแนวโนมที่จะหมดสิ้นไป  

สวนวินิค (Winick, 1956:46) ใหความหมายวาคือ กระบวนการที่ทําใหกลุมชนที่มีภูมิหลังตางกันแต

อยูในบริเวณเดียวกันเกิดมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกันหรือเหมือนๆกันเพื่อยังผลใหเกิดความมีเอกภาพ

แหงชีวิตข้ึนมา (เสาวนีย จิตตหมวด, 2531 : 266-267)  ในประเด็นน้ีจะมีความชัดเจนมากข้ึนจาก

ตัวอยางกลุมมุสลิมที่ปรากฏในงานศึกษาของ ธเนศ  อาภรณสุวรรณ (2546)  ที่อธิบายวาสังคมมุสลิม

ในประเทศไทยแบงออกไดเปน 2 กลุม  คือ  กลุมของมุสลิมที่ถูกผสมกลมกลืนเปนกลุมที่อยูในพื้นที่ที่

มีระดับการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติทางศาสนาภายใตพุทธศาสนา

แบบวิถีไทยที่มีความเขมขนสูง และกลุมของมุสลิมที่ไมไดถูกผสมกลมกลืนซึ่งก็คือกลุมมุสลิมที่ไดรับ

                                                             


  คําวา “ซุนนะฮ”  มีความหมายวา  จริยวัตรหรือการปฏิบัติตนของทานศาสดา  คําสั่ง

สอนและคําช้ีขาดในปญหาใดปญหาหน่ึงของทานศาสดา  ตลอดจนคํากลาวและการปฏิบัติของผูอยู

ใกลชิดทานและทานไดใหการรับรองหรือไมคัดคาน 
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อิทธิพลมลายูมากกวาซึ่งอาศัยอยูในจังหวัดทางภาคใตสุดของจังหวัดยะลา, นราธิวาสและปตตานี  

และเชนเดียวกันน้ัน   

ขอมูลที่ปรากฏขางตนเปนภาพสะทอนของสังคมมุสลิมไทยที่ไดจากการศึกษาและทําความ

เขาใจถึงกระบวนการตางๆที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม  ทั้งน้ีสิ่งที่เกี่ยวของกับประเด็นที่จะนําไปใช

ในการศึกษาคือ  ขอมูลการเขามาของชาวมุสลิมกลุมแรกๆที่อาจจะเกี่ยวของสัมพันธกับปจจัยความ

แตกตางที่มีอยูในสังคมมุสลิมได  ตามที่ไดมีการกลาวถึงความขัดแยงในดานวิถีปฏิบัติทางศาสนาจาก

ปจจัยตางๆไมวาจะเปนกระบวนการทําใหเปนอิสลาม  อันเปนผลมาจากการปรับตัวใหผสมผสาน

กลมกลืนกับความเปนสังคมไทย  แมจะกลาวถึงปญหาขัดแยงที่เกิดข้ึนในระดับข้ันตางๆของสังคม

มุสลิม  หากแตแงมุมที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญของการศึกษาน้ีก็มีความเกี่ยวเน่ืองกับงาน

วรรณกรรมที่จะกลาวถึงตอไปในหัวขอถัดมาซึ่งวาดวยเรื่องความเช่ือของมุสลิมตอสิ่งที่เรียกวาไสย

ศาสตร 

 

ไสยศาสตรในอสิลาม :  ความขัดกันที่ดํารงอยูคูสงัคม(มุสลิม)ไทย 

วรรณกรรมที่เปนงานศึกษาเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องไสยศาสตรของมุสลิมที่ไดกลาวถึงในหัวขอน้ี  

คือ  งานวิทยานิพนธในสาขาวิชาอิสลามศึกษา   โดยอับดุลลอฮ อัลอุซามะฮ (2550) ไดทําการศึกษา

ในอําเภอยะหริ่ง  จังหวัดปตตานี  พบวายังมีชาวมุสลิมในพื้นที่ดังกลาวสวนหน่ึงซึ่งเปนสวนนอยที่มี

ความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร  เวทมนตคาถา  พลังลึกลับเหนือธรรมชาติ  เครื่องราง  ของขลัง  ผายันต  

โหราศาสตร   การทํานาย  การดูดวง  ใชการรักษาจากการทําไสยศาสตรดวยวิธีทางไสยศาสตรโดยใช

หมอผีหรือนักไสยศาสตรรักษา  ในมุมมองของผูศึกษาไดอธิบายถึงการที่มุสลิมในอําเภอยะหริ่ง  

จังหวัดปตตานีมีความเช่ือและแนวปฏิบัติบางอยางที่บิดเบือน  ผิดเพี้ยน  และไมตรงกับหลักการ

ศาสนาอิสลามอาจเน่ืองมาจากการไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณหรือศาสนาพุทธหรืออาจ

เน่ืองมาจากการไมมีความรูในเรื่องศาสนา 
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ไสยศาสตร  การทํานาย  และการดูดวงทั้งหมดลวนเปนสิ่งตองหามในอิสลามทั้งสิ้น  เน่ืองจาก

ไสยศาสตรมีความเช่ือมโยงกับความเช่ือและความศรัทธาของมุสลิมโดยตรง  ไมสามารถแยกออกจาก

กันได เมื่อมุสลิมคนหน่ึงมีความเช่ือในเรื่องไสยศาสตร  เช่ือในเรื่องการทํานายทายทัก  การดูดวง  

ตอบรับในสิ่งที่นักไสยศาสตร  นักทํานาย  หมอดูบอกกลาวยอมทําใหความยึดมั่นศรัทธาตอหลักการ

ศาสนาของเขาถดถอยลง (อับดุลลอฮ  อัลอุมาซะฮ, 2550 : 2)  จากมุมมองของผูศึกษาที่ปรากฏใน

งานวรรณกรรมน้ีไดสะทอนถึงจุดยืนที่มีตอความเช่ือเรื่องไสยศาสตร   แมวาขอมูลจากการศึกษาจะ

กลาวถึงความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรที่รวมไปถึงความเช่ือเรื่องอื่นๆดวยวาเปนสิ่งที่ตองหามและ

บิดเบือนไปจากศาสนาอิสลาม หากแตในอีกแงมุมหน่ึงการศึกษาประเด็นเรื่องการดํารงอยูของไสย

ศาสตรในอิสลามกับบทบาทโตะหมอในชุมชนคลองสิบหาก็มีความจําเปนที่จะตองเขาใจในบริบทตาม

หลักการทางศาสนา เพื่อที่จะไดเขาใจปญหาความขัดแยงกันระหวางความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรกับ

ศาสนาอิสลามในเบื้องตน  สวนแนวทางที่ใชในการศึกษาและการเก็บขอมูลก็จะแตกตางออกไปจาก

งานศึกษาน้ีโดยสิ้นเชิงรวมไปถึงแงมุมในการศึกษาวิเคราะหและทําความเขาใจตอปรากฏการณ

ดังกลาวดวย 

งานวรรณกรรมที่กลาวถึงความเช่ือของมุสลิมในสังคมไทยยังมีปรากฏในบทความเรื่องมุสลิม  

ราชการ  และการแพทย   ดังที่ โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  เพ็ชรคง และชาติชาย  มุกสง 

(2547)  ไดกลาววา  แมชุมชนมุสลิมจะมีการนับถือศาสนาอิสลามเปนหลัก  แตในวิถีชีวิตและวิถี

ปฏิบัติของชาวบานก็มีการผสมผสานความคิดความเช่ือในแบบแผนการปฏิบัติตางๆที่หลากหลาย  

รวมไปถึงแบบแผนการปฏิบติัที่ขัดตอหลกัธรรมคําสอนของศาสนาอิสลามดวย  ดังกรณีที่ปรากฏในวิถี

ชีวิตของชุมชนเกาะนอย  จังหวัดกระบี่  จะมีลักษณะความเปนชุมชนมุสลิมที่ไมไดแตกตางไปจาก

ชุมชนมุสลิมทั่วไป   วัฒนธรรมประเพณีทางศาสนาของที่น่ีถูกถักทออยางเดนชัดทั้งในดานการแตง

กายและวิถีชีวิตประจําวัน  มีมัสยิดเปนศูนยกลางชีวิตทางศาสนาของชุมชนการปฏิบัติศาสนกิจเปนไป

อยางสม่ําเสมอ  มีการทําละหมาดอยางเครงครัด  ดวยลักษณะความเช่ือทางศาสนาที่ปรากฏอยาง

เดนชัดอยูในวิถีชีวิตประจําวันดังที่กลาวมาขางตน   อาจทําใหภาพความหลากหลายและการ

ผสมผสานทางวัฒนธรรมไมปรากฏชัดเทาที่ใดนัก แตถาหากพินิจพิเคราะหมากข้ึน    ก็จะพบการ

ดํารงอยูของพหุลักษณทางวัฒนธรรมในกลุมชาวมุสลิมไดชัดเจนข้ึนดวย  แสดงใหเห็นถึงเรื่องราวการ
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ดํารงชีวิตของมุสลิมในชุมชนที่มีการปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนแวดลอมที่นับถือศาสนาตางกัน

และมีประเพณีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตแตกตางไปดวย (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  เพ็ชรคง 

และชาติชาย  มุกสง, 2547:98)   

หากทวาความเช่ือในเรื่องผีหรอือํานาจเหนือธรรมชาติคือจุดรวมกันของความสัมพันธทางความ

เช่ือของผูคนในพื้นที่แหงน้ี  แมจะขัดกับหลักศาสนาอิสลาม  แตผีในชุมชนไมใชสิ่งผิดปกติ  ความเช่ือ

เรื่องผีมิไดปรากฏเพียงแตเฉพาะคนในชุมชนพื้นที่แหงเดียวกันเทาน้ัน  ประสบการณเรื่องราวชีวิตของ

ผูเปนกรณีศึกษายังสะทอนถึงการขับเคลื่อนชีวิตที่ตองเขาไปเกี่ยวพันกับวิถีความเช่ือที่ตางออกไป  ใน

ทุกหนทางที่ไดเขาไปเกี่ยวของจะมีเรื่องติดตามมาทั้งปญหาชีวิตตางๆที่ตองหาวิธีการบรรเทาดวยการ

พึ่งพาการรักษาจากหมอที่ใชการรักษาตามแบบไสยศาสตร  ที่แมวาในคัมภีรอัลกุรอานจะบัญญัติให

นับถือพระเจาองคเดียว  แตในวิถีชีวิตจริงจะปรากฏความเช่ืออื่นที่ผสมผสานอยูในชีวิตประจําวัน

มากมาย  ซึ่งมักจะเปนความเช่ือที่ถายทอดในวิถีชีวิตผานปรัมปราคติที่เช่ือมโยงกับประสบการณชีวิต

ของผูคนในชุมชน (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย,วรัญญา  เพ็ชรคง และชาติชาย  มุกสง, 2547:107)  

งานศึกษาน้ีเปนวรรณกรรมทีส่ะทอนใหเห็นถึงปรากฏการณความเช่ือเรื่องไสยศาสตรในสังคมมุสลิมที่

ดํารงอยูไปพรอมกับความขัดแยงพรอมกับการปะทะระหวางความเช่ือตางๆไปสูจุดรวมกันทําใหเกิด

การผสานและขับเคลื่อนไปดวยกัน 

งานวรรณกรรมทั้งสองเรื่องเปนตัวอยางการศึกษาในปรากฏการณเดียวกัน  นอกจากจะศึกษา

ในชุมชนพื้นที่ที่ตางกันแลว  ก็ยังมีการใชมุมมองตางกันดวย  คําอธิบายที่ไดจากการศึกษาจึงมี

ลักษณะที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน  ทั้งน้ียังมีงานวรรณกรรมอีกหน่ึงเรื่องซึ่งมีขอมูลการศึกษาที่

สามารถโยงมาสูการศึกษาประเด็นหัวขอที่ทําการศึกษาในชุมชนคลองสิบหา เน่ืองดวยวรรณกรรม

เรื่องน้ีเปนงานวิจัยศึกษาในพื้นที่ชุมชนซึ่งอยูใกลเคียงกัน และทําการศึกษาไวในชวงป พ.ศ.2544 จึง

นําขอมูลดังกลาวมาใชในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชนในพื้นที่ดังกลาวได 

รัชนี  ไผแกว (2544)  ไดกลาวถึงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูอาวุโสในชุมชนหนองจอกวา  

ในอดีตเมื่อชาวบานเกิดเจ็บปวย  คนในสมัยน้ันจะรักษาดวยวิธีการเสกเปาจากคนที่มีความเช่ียวชาญ

และเรียนเกี่ยวกับการเสกเปาโรคโดยเฉพาะ  นอกจากการเสกเปาแลวยังมีการใชสมุนไพรในการรักษา

อีกดวย  ในสมัยน้ันยังมีความเช่ือเกี่ยวกับอภินิหารและอาคม  เชน  ผูที่มีอาคมชาวบานจะเรียก “โตะ
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ครู”  พอครูจะเปนคนที่มีกําลังวังชามากสามารถทําใหของหนักกลายเปนของเบาได  เชน  ทองคาถา

เปาใหตนตาลเอนลงมาเพื่อเปนสะพานขามบอไปฝงตรงขาม  วิชาน้ีอิสลามจะเรียกวา “ฮิ้ลมู”  และ

อาจารยบางคนก็ไดไปร่ําเรียนวิชาน้ีมาจากเมืองนอก  แลวนํามาถายทอดในชุมชน  นอกจากน้ีแลวยัง

มีความเช่ือในสิ่ง ซึ่งชาวมุสลิมเรียกวา “ญิน” กับ “ชัยฏอน” (รัชนี  ไผแกว, 2544 : 50) วรรณกรรม

เรื่องน้ีทําใหเห็นภาพของวิถีชีวิตชาวมุสลิมในชุมชนหนองจอกทั้งดานพัฒนาการทางประวัติศาสตร 

และขอมูลจากคนรุนอาวุโสในชุมชนดวย 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

โตะหมอ  หมายถึง   มุสลิมผูทําหนาที่ใหการรักษากับผูคนโดยอาศัยระบบความเช่ือใน

    การคนหาคําอธิบายตอเหตุการณตางๆที่เปนเรื่องเหนือธรรมชาติ  

    มีวิธีการรักษาดวยการปดเปาสิ่งช่ัวราย  การนวดรักษาอาการ 

    เจ็บปวยตางๆและทําสิ่งของใหติดตัวเพื่อปองกันอันตราย 

ซุนนะฮ  หมายถึง  คําพูดและการปฏิบัติของทานศาดามูฮํามัด (ศ็อลฯ) 

มุสลิม       หมายถึง  ผูนับถือศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ مسلم แปลวา  

ผูศิโรราบ ผูภักดี 

มัสยิด  หมายถึง  สถานที่ใชกมกราบเพื่อแสดงความเคารพและศรทัธาตออัลลอฮฺ 

อัลกรุอาน หมายถึง   ภาษาอาหรับ اْلقُرآن แปลวา การอาน หรอื การรวบรวม 

อัลลอฮ  หมายถึง  พระนามหน่ึงใน 99 พระนามของพระผูเปนเจาในศาสนาอสิลาม 
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บทท่ี 2 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

 

 การศึกษาเรื่องดังกลาวเปนรูปแบบความสัมพันธของความเช่ือในเรื่องไสยศาสตรและศาสนา

ที่ยังคงปรากฏอยูในสังคมไทย  ซึ่งเนนเฉพาะเจาะจงในกลุมสังคมมุสลิมในพื้นที่ชุมชนหน่ึง  การทํา

ความเขาใจตอประเด็นศึกษาดังกลาว  จึงใชแนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาปรากฏการณเรื่องศาสนา

และไสยศาสตรในการศึกษาประเด็นดังกลาวซึ่งแบงออกเปน 2 หัวขอ  อันไดแก  1) ทฤษฎีบทบาท

หนาที่ของไสยศาสตรและ 2) แนวความคิดเรื่องมานุษยวิทยาการแพทย 

ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีของไสยศาสตร 

คําวาไสยศาสตร (Magic) หมายถึง  การประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 

(Supernatural) ใหออกมาเปนแบบแผนพฤติกรรม  องคประกอบสําคัญของไสยศาสตรคือการ

กระทําที่แสดงออกโดยการกลาวคําพูดออกมาในลักษณะของการเสกเปาใสวัตถุสิ่งของตางๆ   

พิธีกรรมทางไสยศาสตรจะถูกจัดในพื้นที่และชวงเวลาที่มีความเฉพาะเปนพิเศษกวาปกติ  ในสวนของ

พิธีกรรมจะมีการทํานายรวมไปถึงการพยากรณภาวะเหตุการณที่เกิดข้ึนอยางเหนือธรรมชาติโดย

คนหาจากประสบการณของจิตที่ไดเขาไปเกี่ยวของและทําการติดตอโดยตรงกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

เหลาน้ัน  (Rebecca L. Stein Frankle&Philip L. Stein, 2005: 162) 

พฤติกรรมที่เกี่ยวกับไสยศาสตร (Magical behavior) เปนสิ่งที่เติมเต็มชองวางใหกับองค

ความรูของผูคนถึงความเปนเหตุและผลของสิ่งตางๆที่เปนไปอยางหาคําอธิบายไมไดและยังชวยเปน

แนวทางในการปฏิบัติตัวเมื่อตกอยูในสภาวะซึ่งไมอาจจะอดทนตอไป  พฤติกรรมที่เกิดข้ึนจึงสงเสริม

ความเปนอยูในสังคมใหเปนปกติสุขตอไปได  แมวาจะมีการเผยแพรองคความรูในเรื่องของการทํา

ความเขาใจที่ชัดเจนย่ิงข้ึนเกี่ยวกับการใหเหตุผลทางวิทยาศาสตรผานการศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิง

ขอบเขตความรูเรื่องการบําบัดรักษาดวยยาในดานสาธารณสุขซึ่งอาจสงผลใหการใหความชวยเหลือ
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ดวยพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับไสยศาสตรและการใหคําอธิบายตามประเภทตางๆของไสยศาสตรถูก

ปฏิเสธลงไป  แตกระน้ันก็ตามรูปแบบของวิธีการทางไสยศาสตรและพิธีกรรมก็ยังคงเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญมากตอการขจัดความกลัวและความสงสัยออกไปยามเมื่อประสบปญหาที่ไมอาจหาทาง

แกไขดวยวิธีการอื่นได (Beattie, 1964: 230)   

 ดัง น้ัน ไสยศาสตร (Magic)  จึ งมีหนาที่ ให คําอธิบายตอสิ่ งต างๆ  (Explain the  

unexplainable) เกี่ยวกับพลังและสาเหตุที่เกิดจากอํานาจเหนือธรรมชาติรวมไปถึงคนหาผูกระทําผิด

มารับผิดชอบเพื่อรับมือกับวิกฤตการณปญหาตางๆ (Deal  with  crisis)   นอกจากน้ีไสยศาสตรยัง

อยูภายใตกฎเกณฑหลักในสังคมเพื่อใหไดรับการยอมรับ (Social  control)   แมจะถูกเบียดขับให

ลดลงไปก็ตาม   แนวคิดของ John Beattie (1964) จึงสะทอนใหเห็นวาไสยศาสตรมีหนาที่ในการ

อธิบายตอสิ่งตางๆโดยการคนหาถึงความผิดปกติที่เกิดข้ึนไมวาจะมาจากแหลงใดที่ทําใหเกิดสิ่งที่ไม

สามารถหาคําอธิบายจากวิธีการอื่นได   ความเปนไปของสิ่งที่เกิดข้ึนจึงมาจากพลังเหนือธรรมชาติ 

ทั้งน้ีหากเปนการใหคําอธิบายตามวิธีไสยศาสตรก็อาจจะเปนเรื่องที่มักอธิบายวามีสาเหตุมาจากการ

ถูกทําของอาคมใสจึงทําใหเกิดอาการเจ็บปวยหรือภัยรายแรงข้ึนมาโดยไมทราบสาเหตุ เมื่อเกิดวิกฤต

ปญหาเชนน้ีจึงตองหาทางแกไขดวยการควานหาตัวผูรบัผดิชอบทั้งน้ีพฤติกรรมของผูใชไสยศาสตรก็ยัง

มีขอจํากัดที่ตองรักษากฎเกณฑของสังคมเอาไว  เพื่อใหตกอยูในความควบคุมที่สอดรับตอสภาพสังคม

สวนรวมดวย     

ดวยเหตุน้ีระบบความเช่ือทั้งศาสนาและไสยศาสตรตางก็คงอยูเพื่อทําหนาที่ในการตอบสนอง

ตอสภาวะความเปนอยูของมนุษยในสังคมใหสามารถขับเคลื่อนชีวิตตอไปได  แมความเช่ือในเรื่องไสย

ศาสตรจะถูกลดทอนความสําคัญและถูกปฏิเสธลงไปดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรสมัยใหมที่

แพรกระจายเขามาสูการอธิบายบนพื้นฐานของเหตุและผลเชิงประจักษ  หากแตทายที่สุดแลวมนุษยก็

ยังคงโหยหาวิธีการแกไขปญหาเทาที่พวกเขาจะอดรนทนตอความยากแคนยามเมื่อตกอยูใน

วิกฤตการณตางๆได 

ในการศึกษาบทบาทของโตะหมอในชุมชนคลองสิบหาจึงตองอาศัยคําอธิบายถึงหนาที่ของไสย

ศาสตรตามแนวความคิดของ John Beattie (1964) มาประกอบการวิเคราะหวา  หนาที่ของไสย
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ศาสตรที่ปรากฏอยูในพิธีกรรมการรักษาของโตะหมอน้ันมีหนาที่อยางไรบางและไสยศาสตรของโตะ

หมอตกอยูภายใตกฎเกณฑหลักในการควบคุมของสังคมดวยหรือไม  อยางไร 

 

แนวความคิดเรื่องมานุษยวิทยาการแพทย 

มานุษยวิทยาการแพทย (Medical Anthropology) เปนวิชาที่ใหความสนใจศึกษาในเรื่อง

ปฏิสัมพันธระหวางรางกายและจิตใจ  โดยติดตามคนหาถึงความเปนสื่อกลางระหวางศีลธรรมกับ

ประสบการณทางจิตโดยการศึกษาขามผานระหวางชีววิทยากับสังคมศาสตรซึ่งมีพื้นฐานบนการศึกษา

ทางวิชามานุษยวิทยาในเรื่องโรคภัยตางๆในประวัติศาสตรและสนใจบริบทเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

การเมือง  และยังเช่ือมความสัมพันธร ะหวางพฤติกรรมของมนุษยกับชีววิทยาดวย  ทฤษฎี

มานุษยวิทยาการแพทยถูกแบงออกไปตามความแตกตางตามแนวทางที่ใชในการศึกษา (Johnson 

and Sargent, 1996. quoted in Othon, 2001: 73)  หน่ึงในน้ันคือมานุษยวิทยาการแพทยเชิง

วิพากษ (Critical Medical Anthropology)  ซึ่งใหความสนใจกับการต้ังคําถามตอแนวทางการดูแล

สุขภาพที่หลากหลาย  กลุมแนวคิดมานุษยวิทยาการแพทยเชิงวิพากษน้ีมองถึงการคงอยูของ

ความสัมพันธที่มีการครอบครองอํานาจเปนหน่ึงเดียวระหวางอุดมการณทางความคิดในระบบ

สาธารณสุขกับแบบแผนทางสังคมและอุดมการณทางความคิดที่เปนตัวการหลักจะตกเปนสวนหน่ึงใน

แนวทางการศึกษาแบบเศรษฐศาสตรการเมือง  มานุษยวิทยาการแพทยเชิงวิพากษจึงเล็งเห็นวา 

โรคภัยตางๆเปนกลไกทางสังคมที่มีลักษณะเชนเดียวกับโครงสรางทางชีววิทยา (Baer et. al., 

1997:35-36. อางถึงใน Othon, 2001: 75) 

นักมานุษยวิทยาการแพทยเชิงวิพากษจึงทําการศึกษาในประเด็นที่วา  ใครคือผูที่มีอํานาจเหนือ

สถาบันทางสังคมตางๆ  การสงตออํานาจแทนกันเปนไปอยางไรและอยูในรูปแบบใด  และการ

แสดงออกซึ่งอํานาจน้ีเปนไปอยางไร (Baer et. al., 1997:33-36. อางถึงใน Othon, 2001: 75) พวก

เขาพยายามทําลายโครงสรางของวิทยาศาสตรการแพทยและมุงนําเสนอความจริงวา  วิทยาศาสตร

ทั้งหลายน้ันสงอิทธิพลมาดวยเงื่อนไขทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม (Othon, 2001: 75) 

จากแนวคิดขางตน  เปนแนวทางการศึกษาของมานุษยวิทยาการแพทยเชิงวิพากษจึงทําใหเห็น

กระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธเชิงอํานาจและการชวงชิงเขามาเกี่ยวของในเรื่องของ
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อุดมการณความคิดในการจัดระบบสาธารณสุขใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน  จึงไมอาจปฏิเสธไดวา  

วิทยาศาสตรการแพทยในยุคสมัยใหมไดเขามารุกล้ําตอระบบความคิดของผูคนในการจัดการและดูแล

สุขภาพในแบบที่เคยปฏิบัติมา  การทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงสรางทางสังคมจึงอาจ

ชวยใหเขาใจถึงระบบการจัดการสาธารณสุขในชุมชนที่เขาไปศึกษาไดในระดับหน่ึง   และอาจทําให

เห็นถึงความสอดคลองที่เกี่ยวโยงกันระหวางการคงอยูของระบบการรักษาที่ผสมผสานกับความเช่ือใน

เรื่องไสยศาสตรที่ยังคงดํารงอยูควบคูไปกับการแพทยสมัยใหม 

ทั้งน้ีในการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความเช่ือไสยศาสตรที่ถูกแสดงออกมาในการรักษาของโตะ

หมอจึ งจํ า เป นตอ งอา ศัยคําอธิบายและแนวคิดจาก มานุษยวิทยาการแพทย  ( Medical 

Anthropology)  เพื่อทําความเขาใจตอมุมมองทางการแพทยในปจจุบันที่สะทอนจากแงมุมของการ

รักษาจากโตะหมอวา โตะหมอมีบทบาทตอการแพทยอยางไรบาง  และองคความรูที่ ถูกนํามา

ประกอบใชรวมกับความเช่ือไสยศาสตรในการรักษาน้ันเปนอยางไร   
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บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 ในการศึกษาครั้งน้ีนอกจากจะเปนการพัฒนาและตอยอดกรอบแนวคิดเรื่องบทบาทหนาที่

ของระบบความเช่ือเรื่องไสยศาสตรเพื่อใชวิเคราะหและทําความเขาใจบทบาทของโตะหมอในการ

รักษาแลว  ยังมีการศึกษาและประยุกตใชกรอบแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาการแพทยเพื่อทําความ

เขาใจตอองคความรูเกี่ยวกับสุขภาพ  ความเจ็บปวยและการเยียวยารักษาตามแบบแผนที่โตะหมอใช

ในการรักษาอีกดวย 

    

กรอบแนวคิด 

 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนการพัฒนากรอบแนวคิดของ John Beattie (1964) 

ในเรื่องบทบาทหนาที่ของไสยศาสตรเพื่อนํามาวิเคราะหการรักษาของโตะหมอในองคประกอบตางๆที่

เกี่ยวของกับพิธีกรรมความเช่ือและการใหคําอธิบายตอสาเหตุและความเปนไปของปรากฏการณตางๆ

ที่เกิดจากโลกทางสังคมและสิ่งเหนือธรรมชาติ  โดยไสยศาสตรมีบทบาทเพื่อใชในการ รับมือกับ

วิกฤตการณปญหา   แมกระน้ันไสยศาสตรก็ยังคงตกอยูภายใตกฎเกณฑหลักของคนในสังคมเพื่อให

ไดรับการยอมรับและวางใจจากการใชไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม  การดํารงอยูของไสยศาสตร

ในสังคมปจจุบันจึงมีอยูรวมกับระบบความเช่ืออื่นๆ  รวมไปถึงความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 นอกจากน้ี  การศึกษาครั้งน้ียังไดประยุกตใชกรอบแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาการแพทย เพื่อ

ทําความเขาใจตอการใหความหมายของความเจบ็ปวยซึ่งเกิดจากคําอธิบายหลายชุดไมวาจะเปนระบบ

ความเช่ือเรื่องไสยศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม  รวมไปถึงการแพทยแบบแผนอื่นๆซึ่ง

ถือเปนมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ทับซอนกันและถือไดวาไมมีคําอธิบายใดที่ถูกตองเบ็ดเสร็จเปนที่

ยอมรับและเช่ือถือไดอยางแนนอนโดยปราศจากซึ่งขอโตแยง  แนวคิดดังกลาวจึงพัฒนามาเปนแนวคิด

เรื่องพหุลักษณทางการแพทย (medical  pluralism) ที่เช่ือวาในทุกสังคมไมไดมีเพียงระบบ

การแพทยที่สามารถใชแกปญหาหรือใหคําตอบเกี่ยวกับสุขภาพอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงหน่ึงเดียว
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เทาน้ัน  หากแตประกอบดวยระบบการแพทยหลายระบบเพื่อแกปญหารวมกัน (โกมาตร  จึงเสถียร

ทรัพย 2551)   

 กรอบแนวคิดขางตนระหวางบทบาทหนาที่ของไสยศาสตรและพหุลักษณทางการแพทย

ประกอบกันจะชวยในการวิเคราะหปจจัยที่ทําใหบทบาทของโตะหมอยังคงดํารงอยูในสังคมปจจุบัน

ทามกลางความหลากหลายของการแพทยและการเยียวยารักษาที่แตกตางออกไป 

 
 

แผนภาพที่ 1: แบบแผนของภาวะความเจ็บปวยของปจเจกบุคคล ดัดแปลงจาก Helman 2000: 91 

ที่มา:  ชาติชาย  มุกสง. (2551). นิยามสุขภาพและความหมายของความเจ็บปวย. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ. หนา 13. 
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สนามศึกษาและประชากร 

การศึกษาครั้งมีพื้นที่ศึกษาคือบานหมอมัสรี่ ต้ังอยูในชุมชนคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษ  

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  และพื้นที่บริเวณใกลเคียง คือ  มัสยิด และตลาดหนองจอก 

ซึ่งเปนสถานที่ที่มีผูคนเขาถึงทั้งคนในชุมชนและคนภายนอก 

 ประชากร บุคคลและกลุมคนที่จะทาํการศึกษา คือ หมอมัสรี่ซึ่งเปนโตะหมอผูมีบทบาทในการ

รักษาอาการเจ็บปวยตางๆใหกับผูคนที่เขามาทําการรักษาดวยความเช่ือในการปดเปา  การนวดและ

วิธีการรักษาอื่นๆ   ประกอบกับศึกษากลุมคนที่เขามารับการรกัษาทั้งมุสลิมและคนตางศาสนา  เพื่อน

บานที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง  รวมไปถึงอิหมามซึ่งเปนผูนําทางศาสนาในชุมชน 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 ระเบียบวิธีวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากบันทึก

งานภาคสนาม (Field note) ที่ไดทําการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

(Participant Observation)  ในชุมชนคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษ  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา   และขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการคนควาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบความเช่ือ

และพิธีกรรมทางไสยศาสตรในชุมชนมุสลิมอื่นๆ 

1.  เก็บขอมูลภาคสนามจากการสาํรวจพื้นที่และสังเกตการณอยางมีสวนรวม  รวมทั้งทําการ

สัมภาษณเชิงลึก ใน 3 สวน คือ 

1.1  สํารวจพื้นที่ชุมชนคลองสิบหาและสัมภาษณเชิงลึกผูที่อาศัยอยูในชุมชน  เพื่อเก็บขอมูล

พื้นฐานเกี่ยวกับสภาพแวดลอมชุมชน 

1.2  สัมภาษณอยางไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกในสวนที่เกี่ยวของกับประวัติชีวิต

และความเปนอยูของโตะหมอ  โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant)  คือหมอมัสรี่  ซึ่งอยูใน

ฐานะโตะหมอ ประกอบกับบุคคลผูใหขอมูลสําคัญคนอื่นๆ อีก ซึ่งมีความสัมพันธกับโตะหมอในดาน

ตางๆ  อาทิเชน  ผูนําชุมชนและผูที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันซึ่งจะทําใหขอมูลมีรายละเอียดตางๆ 

ลึกย่ิงข้ึน 
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1.3  สัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณอยางมีสวนรวมในชวงของการประกอบพิธีกรรม             

โดยรอคอยจังหวะในการสัมภาษณเพื่อสอบถามขอมูล  รายละเอียดสัญลักษณและข้ันตอนตางๆใน

พิธีกรรมจากหมอมัสรี่  และสัมภาษณผูมารับการรักษาเกี่ยวกับลักษณะอาการของความเจ็บปวย  

ประสบการณชีวิตในการเขามารับการรักษากับโตะหมอและการรักษาดวยการแพทยอื่นๆ  การทํา

ความเขาใจตอคําอธิบายและการนําคําแนะนําของโตะหมอไปปฏิบัติใช  เปนตน 

2.  คนควาขอมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบความเช่ือตางๆ ทั้งในเรื่องไสย

ศาสตร ศาสนาอิสลาม การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาและการทํานาย เพื่อศึกษา

บทบาทสําคัญของโตะหมอและการตอบสนองตอกลุมคนที่เขามารับการรักษา 

3.  นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวบมาทําการสังเคราะหเพื่อเตรียมไปสูการวิเคราะห 

4.  วิเคราะหขอมูลโดยใชกรอบแนวคิดในการอธิบายอยางเปนระบบ กอนทําบทสรุป 

 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

การ ศึกษาหัวขอเรื่ อง "บทบาทโตะหมอในชุมชนคลองสิบหา   ตําบลบึง นํ้ารักษ                 

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา"  เริ่มทําการศึกษาในชวงเดือนสิงหาคม ปพุทธศักราช 2557  

จนถึง ชวงเดือนพฤษภาคม  ปพุทธศักราช  2558  เปนระยะเวลาทั้งสิ้น  9 เดือน  โดยมีการ

ดําเนินงานดังที่ปรากฏในตารางดานลางน้ี 

 

ปพุทธศักราช เดือน การดําเนินงาน 

2557 สิงหาคม ถึง กันยายน ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  หนังสือ  บทความ  งานวิจัย  

วิทยานิพนธ  สารนิพนธตางๆที่เกี่ยวของ  เพื่อปูทางไปสู

การเก็บขอมูลภาคสนาม 

2557 ถึง 2558 กันยายน ถึง มกราคม เก็บขอมูลภาคสนาม  โดยสงัเกตการณอยางมสีวนรวม  

สัมภาษณบุคคลตางๆในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา 

2558 มกราคม ถึง มีนาคม รวบรวมขอมูลจากการศึกษาทั้งงานเอกสารและงาน

ภาคสนามจัดทํารูปเลมสารนิพนธ   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

บทท่ี  4 

 

ชุมชนหมูท่ี  9  บานคลองสิบหา   

  

 ในบทน้ีจะเปนการกลาวถึงสภาพทัว่ไปของชุมชนหมูที ่ 9  บานคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษ               

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยนําเสนอขอมูลดานประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐาน  

ประชากร  โครงสรางพื้นฐาน  ระบบเศรษฐกิจ  วิถีชีวิต  สถาบันศาสนา  สภาพสังคมและวัฒนธรรม

ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากคําบอกเลาของชาวบานและจากการรวบรวมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ  ขอมูล

เหลาน้ีจึงมีความสําคัญและเปนพื้นฐานในการศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของโตะหมอในชุมชน

แหงเดียวกันซึ่งจะปรากฏในบทตอไปดวย  

 

สภาพท่ัวไปของชุมชน 

 ชุมชนหมูที่ 9  บานคลองสิบหาอยูในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษซึ่ง

มีระยะทางต้ังอยูหางจากที่วาการอําเภอบางนํ้าเปรี้ยวประมาณ 30 กิโลเมตร  และมีเน้ือที่

โดยประมาณ 49.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,937.50  ไร  มีอาณาเขตติดตอ  ไดแก  ทิศเหนือจดเขต

ตําบลชุมพล  อําเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก, ทิศใตจดเขตตําบลศาลาแดง  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  

จังหวัดฉะเชิงเทรา, ทิศตะวันออกจดเขตตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

และทิศตะวันตกจดเขตแขวงคลองสิบสอง  กรุงเทพมหานคร หรือตําบลชุมชน อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี (องคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษ, 2557) 
 

 

 

 

 

 

รูป 1  แผนที่แสดงที่ตัง้ของตําบลบึงน้ํารักษซ่ึงตัง้อยูทางทิศตะวันตกในอําเภอบางน้ําเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                       

ที่มาภาพ: เอกสารขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ, 2557 
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รูป 2  แผนที่แสดงหมูที ่1 - 15 ในตําบลบึงน้ํารักษ  อําเภอบางน้ําเปร้ียว  จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                              

ที่มาภาพ: เอกสารขอมูลจากองคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ, 2557 

 ชุมชนหมูที่ 9 บานคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษต้ังอยูในบริเวณที่ราบลุมซึ่งมีความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลประมาณ 1 - 9 เมตร (องคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษ, 2557)  พื้นที่สวนใหญเปน

ลําคลองซึ่งมีนํ้าไหลผานตลอดป  ลักษณะภูมิประเทศแตเดิมเปนเวลากวารอยปกอนน้ันเปนพื้นที่ปา

ดงดิบ  มีชางอาศัยอยูเปนจํานวนมาก  ในเวลาตอมาทางราชการไดเขามาจัดสรรที่ดินใหกับประชาชน

เขาอาศัยอยูเพราะเปนที่ดินซึ่งมีขนาดกวางขวาง  ในขณะเดียวกันน้ันจึงใหมีการขุดขยายคลองสิบสี่  

สิบหา  สิบหกและคลองสบิเจ็ด  เมื่อทําการขยายคลองเสรจ็แลวจึงประกาศใหผูคนเขามาจับจองที่ดิน

ทํากิน  สวนที่ดินที่เหลือเปนของราชการและทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  ผูคนที่เขามาต้ังรกราก

และทํามาหากินอยูในบริเวณน้ีตางก็ยายมาจากตําบลแสนแสบซึ่งสวนใหญเปนชาวมุสลิมที่อพยพมา

จากบริเวณ  7  หัวเมืองใต   ในชวงที่มีการทําสงครามกับเขมร  ลําคลองสายน้ีไดเปนเสนทางในการ

ลําเลียงและขนสงอาวุธยุทโธปกรณเพื่อการปองกันประเทศชาติไปยังแมนํ้าบางปะกง  ทะลุผานอําเภอ

บานสราง  อําเภอกบินทรบุรีในจงัหวัดปราจนีบุรีและตอไปยังอําเภออรัญประเทศของจังหวัดสระแกว 

(ตวน  ศรีสําราญ, สัมภาษณ)  

 ตอมาเมื่อมีผูคนเขามาอาศัยอยูในพื้นที่น้ีอยางหนาแนน  ทางราชการจึงจัดต้ังหมูบานและ

ตําบลข้ึนเปนตําบลบึงนํ้ารักษ  ดวยเหตุน้ี  ประวัติที่มาของช่ือตําบลจึงมาจากลักษณะของบึงนํ้าซึ่งอยู
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เย้ืองกับบริเวณฝงตะวันออกของคลองสิบหาหรือบริเวณที่ต้ังของวัดบึงนํ้ารักษในปจจุบัน   บึงนํ้าแหง

น้ีมีความลึกมากและเปนสีดํา  สภาพเดิมตามคําบอกของชาวบานคือเปนเหมือนทางชางเดิน  

เน่ืองจากมีลักษณะคลายรองรอยเทาขนาดใหญ  เมื่อฝนตกจะเกิดนํ้าทวมทะลักไหลผานรอยเทาน้ัน  

ภายหลังเมื่อทางการมีคําสั่งใหขุดคลองสิบหาตัดผานบึงนํ้าแหงน้ีในหมูที่  8  จึงต้ังช่ือวาบึงนํ้ารักษ  

และใชเปนช่ือเรียกประจําตําบลดวยเชนกัน  สภาพแตเดิมของบึงนํ้ารักษ คือ  จะมีนํ้าเต็มอยู

ตลอดเวลาทุกฤดูกาลไมวาจะอยูในชวงฤดูแลงก็ตาม  หากทวาสภาพบึงนํ้ารักษในปจจุบันน้ีแหงขอด

ลงไปมาก  อันมีสาเหตุเน่ืองมาจากการที่ฝนไมตกตองตามฤดูกาลดังที่เคยเปนมาในอดีต (ตวน       

ศรีสําราญ, สัมภาษณ) 

 ขณะเดียวกันสภาพภูมิอากาศของที่น่ีมีลักษณะรอนช้ืนแบบเขตศูนยสูตร   มีลมมรสุมพัดปก

คลุมเกือบตลอดป  แบงออกเปน 3 ฤดูกาล คือ  ฤดูรอน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว   โดยฤดูรอนเริ่ม

ต้ังแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  ในชวงน้ีจะมีลมตะวันออกและลมใตพัดปกคลุม  ทําใหมี

อากาศรอนอบอาวและรอนจัดเปนบางวัน (วัลลภ  เลาะซําซู, สัมภาษณ)   บางครั้งอาจมีพายุฤดูรอน

ซึ่งมีลักษณะเปนฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง มีระดับอุณหภูมิอากาศสูงสุดเฉลี่ย 35-38 องศา

เซลเซียส  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 200-300 มิลลิเมตร   ถัดมาคือ ฤดูฝนเริ่มต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม

ถึงกลางเดือนตุลาคม  เน่ืองดวยในชวงน้ีมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม  ประกอบกับมีรอง

ความกดอากาศตํ่าพาดผานจึงสงผลใหมีฝนฟาคะนองเกือบทั่วไปและตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งอาจ

กอใหเกิดนํ้าทวมในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าลําคลอง  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,000 – 1,200 มิลลิเมตร  

และทายสุดคือ  ฤดูหนาวเริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ   ชวงฤดูกาลน้ีจะมีลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประกอบกับพื้นที่น้ีเปนบริเวณที่มีความกดอากาศสูงพัดผาน   ทําให

ทองฟาโปรงใสอากาศเย็น  มีหมอกในตอนเชาและมีฟาสลัวในตอนกลางวัน   ระดับอุณหภูมิอากาศ

ตํ่าสุดเฉลี่ย 18-21 องศาเซลเซียส  มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร  (องคการบริหารสวน

ตําบลบึงนํ้ารักษ, 2557)   
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รูป 3  คลองสิบหา                                                                                                                               

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม (14 กุมภาพันธ  2558) 

 
รูป 4  สภาพบานเรือนซ่ึงตั้งอยูริมถนนฝงตะวันออกในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา                                                                                                               

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม (14 กุมภาพันธ  2558) 

 

  ประชากรในชุมชนหมูที่  9   บานคลองสิบหามีทั้งสิ้น  649  คน   แบงเปนชายจํานวน  

319  คน  หญิงจํานวน  330  คน  มีครัวเรือน 145  หลังคาเรือน  มีครอบครัวทั้งหมด  185  

ครอบครัว  (สํานักทะเบียนราษฎร, 2554)  มีผูนับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนรอยละ  95  สวนผู

นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ มีจํานวนรอยละ  5 (ปรีชา  ดีเจริญ, สัมภาษณ)  ไมวาอยางไรก็

ตาม แมวาชุมชนหมูที่ 9 แหงน้ีจะมีทั้งมุสลิมและคนตางศาสนาอาศัยอยูรวมกันมาต้ังแตครั้งเริ่ม

บุกเบิก ผูคนเหลาน้ีก็อาศัยปะปนอยูรวมกันโดยไมไดแบงแยกพื้นที่ชัดเจนวาพื้นที่ตรงน้ีเปนมุสลิมหรือ
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คนพุทธหรือคนจีนเปนเฉพาะพวกใดพวกหน่ึงแตอยางใด  เพราะชาวบานเหลาน้ีมีความคุนเคยกันมา

นาน  บางคนเติบโตและเรียนหนังสอืมาดวยกัน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํนาเปนพืน้ฐาน  แมจะ

มีความเช่ือและการปฏิบัติที่แตกตางแตก็อยูรวมกันและพึ่งพากัน  สภาพความเปนอยูของพวกเขาแต

เดิมจะต้ังบานเรือนอาศัยอยูในบริเวณริมฝงคลองสิบหาเปนแนวยาวเรียงตอกัน  หากเปนบานเรือนที่

ปลูกสรางมานานต้ังแตรุนเการุนกอนจะมีบันไดทางข้ึนสูตัวบานอยูหนาริมคลอง   โดยสามารถใช

ทางเดินเทาริมฝงคลองเดินไปมาหากันหรือใชเรือพายในลําคลองสัญจรไปมา  แตทุกวันน้ีเสนทาง

บริเวณริมฝงคลองหลายๆ บานกลับเปนพื้นที่รกชัฏเพราะไมไดใชสอยอยางเดิมทําใหใชเปนทางเดิน

ลัดไปไดไมสะดวกนัก  เพราะผูคนหันมาใชเสนทางบนถนนดวยการขับรถจักรยานยนตเพื่อสัญจรไป

มาในหมูบานเปนหลัก    

สืบเน่ืองมาต้ังแตมีการสรางถนนตัดผานเสนทางระหวางคลองสิบหาฝงตะวันตกและ

ตะวันออก  คนในชุมชนบางสวนจึงไดกระจายออกไปต้ังบานเรือนบริเวณริมฝงถนนกันมากข้ึน   

หลายบานที่ต้ังอยูริมถนนจะเปดเปนรานคาขายของชํา  ในขณะที่บางสวนจะต้ังรานขายอาหารในชวง

เชาตลอดวัน  ดังเชน  บานของนิฮาบีบะฮซึ่งต้ังอยูบนถนนคลองสิบหาฝงตะวันออกจะเปดรานขาย

โจกต้ังแตชวงเวลาตีสี่จนถึงชวงสายๆของวันหลังจากน้ันก็จะเปดขายขนมหวาน  นํ้าแข็งใสและลูกช้ิน

ปงจนถึงชวงสี่ถึงหาโมงเย็น  บางวันก็จะซื้อผักสด  พริกสด  มะนาว  กระเทียม  หัวหอม  กะปและ

ผักดองมาจากตลาดคลองสิบหกเพื่อมาขายตอ   ชาวบานก็จะแวะเวียนเขามาจับจายโดยเฉพาะชวง

เชาเมื่อตองผานทางมาสงลูกหลานไปโรงเรียน    บนถนนสายน้ีถัดมาในบริเวณหางไกลกันไมมากนัก

บานของนิมีนาก็ไดเปดเปนรานขายของชํา   ในชวงสองสามปแรกนิมีนากับสามีจะไปจับจายสินคา

จากรานคาขายสงมาจากตลาดคลองสิบหกไมวาจะเปนอาหารแหง  ปลากระปอง  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป  

ขนม  เครื่องด่ืมและของใชตางๆ ดวยตนเอง  ภายหลังจึงมีรถจากรานคามาสงสินคาบางชนิดใหถึงที่

บาน  รานของนิมีนาจึงเปดรับลูกคาซึง่ก็คือชาวบานในชุมชนใหเขามาจบัจายเปนหลกัต้ังแตเชาจดเย็น     

นอกจากน้ีแลวชวงบายจนถึงเย็นจะมีรานคาเคลื่อนที่เขามาขายสินคาโดยบรรทุกใสรถเขามาขาย  

รวมไปถึงรถซาเลงที่ขายอาหารก็จะมีทั้งจากภายนอกและคนในชุมชนเอง  เสนทางบนถนนสายน้ีจึง

เปนเสนทางการคาและการบริโภคของคนในชุมชนดวย  เมื่อไมนานมาน้ีทางคณะกรรมการมัสยิดจึง

ไดจัดพื้นที่บริเวณทางเขาในทุกชวงเย็นวันศุกรใหเปนตลาดนัด  มีสินคาและอาหารฮาลาลมาขาย  

ชาวบานก็จะออกมาจับจายกันโดยเฉพาะกลุมเด็กนักเรียนที่เลิกเรียนแลวก็จะต้ังตารอรานขายอาหาร

ที่เขามาจับจองเปนประจํา  ในขณะที่พื้นที่บริเวณวัดบึงนํ้ารักษ  หมูที่ 8 ทุกเชาวันอาทิตยจะมีตลาด

นัด  ชาวบานในชุมชนบางคนก็จะไปต้ังรานขายอาหารฮาลาล  ขนมหวาน  เชน  สาคู  ขนมใสไส  

ทอดมัน  ฯลฯ  รวมกับคนในชุมชนอื่นๆ  ผูคนที่มาจับจายสวนใหญจะเปนคนที่อาศัยอยูในชุมชนหมู 
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8 และ หมู 9  ตลอดเสนทางระหวางมัสยิดนูรุดดีนหรือสุเหราเขียวในหมูที่ 9 และวัดบึงนํ้ารักษในหมู

ที่ 8 มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  ในพื้นที่สองแหงน้ีทั้งวัดและมัสยิดตางก็เปนศูนยรวมของ

ชุมชนซึ่งเปนใจกลางของการเดินทางติดตอระหวางชาวบานที่อาศัยอยูในบริเวณคลองสิบหาฝง

ตะวันตกและฝงตะวันออกเพราะมีสะพานเช่ือมใหขามไปมาหากันได  แตเดิมสะพานหลักที่คนใน

ชุมชนหมู 9 ใชเดินทางสัญจรคือ สะพานไมบริเวณหนามัสยิดซึ่งพาดผานไปยังโรงเรียนสกุลดีมาเปน

เวลากวา 90 ปที่ไดรับการใชงานและดูแลซอมแซมปรับเปลี่ยนไมซึ่งเปนวัสดุสําคัญ  แตเดิมก็พอรับ

นํ้าหนักของพาหนะที่สัญจรไปมาได  แตปจจุบันทางมัสยิดตองขอความรวมมือจากประชาชนที่ใชรถ

ขนาดใหญใหหลีกเลี่ยงไปใชสะพานปูนซึ่งสรางใหมบริเวณวัดบึงนํ้ารักษในหมูที่ 8 แทน เพราะเกรงวา

สะพานไมจะชํารุดเสียหายหนักข้ึนและอาจทําใหชาวบานที่เดินเทาใชการไดยากลําบากไปดวย  

โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่ตองใชสะพานน้ีขามไปโรงเรียนและมัสยิดอาจตองเสี่ยงอันตรายจากรถที่ว่ิง

สวนบนสะพาน      

  

ตาราง 1  ขอมูลประชากรท่ีอาศยัอยูในชุมชนหมูท่ี  9  บานคลองสบิหา 

ที่มา: ประมวลขอมูลจากเอกสารและงานภาคสนาม 

 

ภาษา 

แตเดิมชาวมุสลิมในชุมชนคลองสิบหาใชภาษามลายูในการสือ่สารกันเปนจาํนวนมากเน่ืองจากเปนชวง

ที่มีการอพยพและติดตอระหวางกันกับชาวมุสลิมที่อาศัยอยูทางภาคใตของประเทศไทย   หากแต

ปจจุบันน้ีกลับพบวามีมุสลมิในชุมชนเพียงรอยละ  5  เทาน้ันที่ยังคงใชภาษามลายูในการสื่อสารกันอยู  

โดยสวนมากชาวบานในชุมชนจะผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหสื่อสารดวยภาษาไทยเปน

พื้นฐาน  สวนภาษาอาหรับก็ยังคงมีใชกันอยูสืบมาในการดําเนินชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับศาสนกิจ

ตางๆ ต้ังแตวัยเด็กจนกระทั่งวัยชราจากการต้ังช่ือเรียกและนามสกุลเปนภาษาอาหรับ    ไมวาจะเปน

การเรียนการสอนในการอานคัมภีรอัลกุรอาน  การละหมาด    การกลาวดุอาขอพรจากพระเจา  เปน

ตน  พื้นฐานจากครอบครัวจึงเปนสวนสําคัญในการปลูกฝงการใชภาษาใหกับลูกหลานที่สืบทอดความ

เช่ือทางศาสนาและวิถีปฏิบัติตอกันมาหลายรุน  ภาษามลายูที่แตเดิมเคยใชก็คอยๆ เลือนหายไป  โดย
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ไปปรากฏการใชภาษามลายูในงานพิธีกรรมการแตงงานหรืองานนิกะฮมากกวาจะนํามาใชสื่อสารกัน

ในชีวิตประจําวัน  ดวยเหตุน้ีโรงเรียนสอนศาสนาที่ประจําอยูที่มัสยิดจึงมีบทบาทอยางมากตอการ

อบรมขัดเกลาใหเด็กรุนใหมรูจักคําอานในภาษาอาหรับเปนพื้นฐานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันใหซึ่ง

ปรากฏออกมาวิถีปฏิบัติตางๆ ที่เห็นไดชัดก็คือ  การกลาวทักทายกันและการกลาวคําอุทาน   สําหรับ

ความเขาใจในความหมายของภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารน้ันอาจจะตองเรียนรูตอไปในระดับที่สูงข้ึน

ซึ่งชาวบานหลายคนจะสงลูกหลานไปเรียนตอที่กรุงไคโร ประเทศซาอุดิอาระเบีย  บางสวนก็จะสงไป

เรียนตอโรงเรียนในจังหวัดภาคใตเพื่อซึมซับความรูทางศาสนาอิสลามควบคูไปกับความรูสมัยใหม  

สวนครอบครัวที่สงเสียใหลูกหลานเรียนอยูในพื้นที่ก็จะคอยกระตุนเตือนใหเด็กๆ เขาเรียนรูศาสนาที่

ศูนยอบรมจริยธรรมประจํามัสยิดหรือที่เรียกกันวา “เรียนหนังสือแขก” ในเวลาหลังเลิกเรียนจาก

โรงเรียนไทยที่สอนในหลักสูตรสามัญและวันหยุดเสารอาทิตย 

 การสื่อสารในวิถีชีวิตประจําวันของคนในชุมชนแหงน้ีจึงอยูภายใตกระบวนการขัดเกลาทาง

สังคมผานการใชภาษาและการนับถือศาสนาเปนสวนใหญ สวนหน่ึงจึงกลายเปนอัตลักษณของมุสลิม

เชนเดียวกับในชุมชนอื่นๆ ที่มีการเปดรับและแลกเปลี่ยนระหวางกัน  การใชภาษาของคนในชุมชนจึง

ลื่นไหลไปตามกลุมคนที่เขามาติดตอสัมพันธดวย  ดังเชนคําทักทายกับคนตางศาสนาก็จะกลาว

ทักทายเอยคําสวัสดีกันมากกวาการกลาวสลาม  

 

สถาบันศาสนาในชุมชน 

 ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  นับถือศาสนาอิสลามเปนสวนใหญ  

ภายในชุมชนแหงน้ีมีศาสนสถานต้ังประจําอยูมาเปนเวลาชานาน  คือ  มัสยิดนูรุดดีนหรือที่ชาวบาน

เรียกกันวา "สุเหราเขียว"  มัสยิดแหงน้ีไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  10  กันยายน  พ.ศ.  2492  

เปนมัสยิดลําดับที่  7  ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ต้ังอยูเลขที่  7  หมูที่  9  บานคลองสิบหาในตําบล         

บึงนํ้ารักษ  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่ดินของมัสยิดมีเน้ือที่ประมาณ  2  ไร  สําหรับ

ประวัติการกอต้ังมัสยิดแหงน้ีชาวบานไดบอกเลากันวา  ในอดีตชวงกอนปพุทธศักราช  2492  มีกลุม

ชาวมุสลิมซึ่งอพยพมาจากปตตานีเขามาอยูอาศัยบรเิวณบานเจยีรดับซึ่งต้ังอยูรมิคลองแสนแสบในเขต

หนองจอก  ภายหลังจึงไดพากันยายเขามาอยูที่ริมคลองสิบหาโดยประกอบอาชีพทําการเกษตร    

เมื่อทําการต้ังหลักแหลงพํานักอาศัยไดมั่นคงแลว  ฮัจยีสมาน  บูกาจึงริเริ่มสรางมัสยิดแหงน้ีข้ึน  โดย

บริจาคที่ดินจํานวน  2  ไรใหสรางมัสยิด  พรอมทั้งยังบริจาคเงินรวมกับชาวบานคนอื่นๆ เพื่อซื้อไมมา

ใชในการกอสรางโดยอาศัยเรือในการขนสงและลําเลียงไมเขามาจากแหลงคาไมยานบางกอกนอย   
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เมื่อสรางเสร็จมัสยิดหลังแรกจึงมีลักษณะเปนอาคารเรือนไมทรงปนหยาช้ันเดียวซึ่งมี ขนาดเล็กๆ  

กวาง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) 

 หลังจากมัสยิดสรางเสร็จเรียบรอยแลว  จึงไดมีการแตงต้ังใหฮัจยีสมาน  บูกาดํารงตําแหนง

เปนอิหมามประจํามัสยิดแหงน้ีเปนคนแรก  ตอมาในปพุทธศักราช  2500   ชุมชนแหงน้ีมีจํานวน

ประชากรเพิ่มมากข้ึน  ทําใหมีพื้นที่อาคารไมเพียงพอตอการประกอบศาสนกิจและเน่ืองดวยตัวอาคาร

ของมัสยิดมีสภาพชํารุดทรุดโทรมจงึไดมีการรือ้และกอสรางมสัยิดหลังใหมข้ึนใหมีลักษณะทรงปนหยา

ช้ันเดียว  ฝาผนังเปนคอนกรีต  พื้นไมสักอัดลิ้น  หลังคามุงดวยกระเบื้องโบราณ  สวนอาคารดานหนา

มัสยิดหรือที่เรียกวาซูโตะหเปนอาคารไม  หลังคามุงสังกะสี  กวาง  7  เมตร  ยาว  10  เมตร  มีมุก

สําหรับอิหมามยืนนําละหมาด  มุกมีขนาดกวางและยาว  2.50  เมตร (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 2555)   

 เน่ืองจากมัสยิดนูรุดดีนแหงน้ีทาดวยสีเขียวและหันหนาลงสูลําคลองสิบหา  เมื่อผูคนที่สัญจร

ไปมาทางเรือมองเห็นวามัสยิดทาดวยสีเขียวจึงเรียกติดปากกันวา "สุเหราเขียว"  จวบจนปจจุบันก็

ยังคงเรียกกันอยู  กระทั่งในปพุทธศักราช  2512  นายแอน  ดีเจริญซึ่งเปนครูสอนศาสนาและดํารง

ตําแหนงเปนอิหมามประจํามัสยิดในสมัยน้ัน  พรอมดวยนายแอ  มะเล็ก, ฮัจยีประเสริฐ  สีทับทิม 

และแชโกะ  ปรีชาเดช  ไดรวมกันประชุมคณะกรรมการมัสยิดเพื่อขยายอาคารดานหนามัสยิดให

เพียงพอตอจํานวนสัปบุรุษที่เพิ่มข้ึน  จึงมีมติใหรื้อถอนอาคารดานหนามัสยิดหลังเกาและสรางอาคาร

มัสยิดหลังใหมแทน  โดยมีอาจารยเกษม  สุวรรณดีเปนผูซื้อที่ดินบรจิาคใหมสัยิดจาํนวน  150  ตาราง

วา  และมาควบคุมการกอสรางเปนระยะๆ  สวนสัปบุรุษของมัสยิดก็ไดรวมกันบริจาคเงินสมทบจน

อาคารสรางเสร็จสมบูรณ  ลักษณะของอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  พื้นไมมะคาอัดลิ้นมี

ขนาดกวาง  6  เมตร  ยาว  15  เมตร  รวมคาใชจายในการกอสรางทั้งสิ้น  570,000  บาท  สวนตัว

อาคารมัสยิดที่สรางพรอมอาคารซูโตะหดานหนาหลังเกาน้ันยังคงเดิมอยู (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ฉะเชิงเทรา, 2555) 

 กระทั่งเมื่อปพุทธศักราช  2532  อาคารมัสยิดแหงน้ีมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  คณะกรรมการ

ประจํามัสยิดจึงไดรวมประชุมและมีมติใหรื้อถอนอาคารหลังเกาและใหสรางอาคารใหมข้ึนแทน              

โดยมอบหมายใหนายมาน  มานะเปนผูดําเนินการ  และดวยความอนุเคราะหจากนายชางฮัจยีโสภณ  

พุมรินทรและภรรยาเปนผูควบคุมการกอสรางโดยไมคิดคาใชจายแตประการใด  อีกทั้งยังรวมหาเงิน

มาสมทบในการกอสรางอีกเปนจํานวนมาก  ลักษณะอาคารมัสยิดที่สรางใหมจึงมีลักษณะเปนอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กช้ันเดียว  มีมุมกวาง  15  เมตร  ยาว  25  เมตร  ใชงบประมาณในการกอสราง

ทั้งสิ้น  3,280,000  บาท  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) 
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 อิหมามหรือผู้นําศาสนาอิสลามประจํามสัยิดนูรุดดีน  ไดแก  นายสมาน  บูกาเปนอิหมาม

คนแรก ตอมาคือ  นายแอน  ดีเจริญ, นายฟ  แสละหนาย  และอิหมามคนปจจุบันคือ  นายปรีชา              

ดีเจริญ พรอมดวยนายวัลลภ  เลาะซําซูดํารงตําแหนงเปนคอเต็บทําหนาที่ในการแสดงธรรมต่างๆ 

ประจํามสัยิดและนายรอฮีม  หนูน่ิมดํารงตําแหนงเปนบิหลนัทําหน้าทีประกาศเชิญชวนให้มสุลิม

ปฏิบตัิศาสนกิจตามเวลาละหมาด (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555)   

ในขณะที่ ผู ดูแลมัส ยิดเปนประจําทุก วันน้ี เปน หนาที่ของโตะเซียะคนปจจุบัน คือ                     

นายอิสมาแอล  เปนผูคอยดูแลเรื่องการตรวจตราประจํามัสยิดในการเปดและปดประตูใหคนมา

ละหมาดในแตละวัน     ฮัจยีอิสมาแอลเลาวา  เดิมทีบิดาของเขาเปนโตะเซียที่ทําหนาน้ีอยูกอนแลว  

เมื่อบิดาแกชรา  ตนจึงเขามารับหนาที่น้ีแทน  เน่ืองจากบานของเขาต้ังอยูใกลกับมัสยิดจึงเดินทางไป

มาสะดวกในเวลาที่มีชาวบานมาติดตอก็จะคอยดูแลความสะดวกให  รวมไปถึงการเฝาตรวจตราดูแล

ทรัพยสินของมัสยิดดวยเพราะเคยมีคนมาขโมยตูรับเงินบริจาค   นอกเหนือจากน้ียังดูแลอาคารของ

ศูนยอบรมจริยธรรมที่เปดเปนโรงเรียนสอนศาสนาใหแกเด็กในชุมชนและกุโบรหรือสุสานประจํา

มัสยิดซึ่งอยูในบิเวณเดียวกันควบคูไปดวย  จากเหตุการณนํ้าทวมเมื่อป พ.ศ. 2554  มัสยิดแหงน้ีได

เปนศูนยพักพิงและใหความชวยเหลอืกับชาวบานที่ประสบภัยไดอยูอาศัยช่ัวคราวเพราะพื้นที่มัสยิดทา

ปูนและยกพื้นคอนกรีตสูง จึงมีพื้นที่ใหชาวบานไดเขามาอาศัยวางรานคาเพื่อหารายไดทดแทนรานคา

เดิมที่กําลังถูกนํ้าทวม  นิยะฮ  ต๊ักวาซึ่งเปนแมคาขายกวยเต๋ียวมีรานอยูหนามัสยิดถูกนํ้าทวมทําให

ขายของไมไดจึงมาอาศัยบริเวณหนาลานมัสยิดขายกวยเต๋ียวหารายไดแทนจากรานเดิมเปนการ

ช่ัวคราว  ภายหลังเมื่อซอมแซมบานและรานคาของตนแลวจึงยายครอบครัวกลับไปอยูตามเดิม  

มัสยิดแหงน้ีจึงเปนศูนยรวมของคนในชุมชนใหเขามา  นอกจากจะใชเปนพื้นที่สําหรับ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแลว  ยังใชเปนพื้นที่ในการอบรมความรูแกเด็กและเยาวชน  การจัดงาน

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตต้ังแตการเกิดจนถึงการตาย   การจัดงานเฉลิมฉลองและงานเลี้ยงนํ้าชาใน

โอกาสการกุศล  การจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการชุมชน  หรือการใชเปนพื้นที่ในการ

ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ใหแกคนในชุมชน  ดวยเหตุน้ีในหน่ึงรอบปชาวบานในชุมชนจะมีโอกาส

แวะเวียนเขามายังมัสยิดแหงน้ีอยางทั่วถึงกันและยังมีสวนรวมในการใชพื้นที่บริเวณมัสยิดแหงน้ีดวย  
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รูป 5  มัสยิดนูรุดดนี                                                                                                                             

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม (19  กุมภาพันธ  2558) 

 
รูป 6  โครงสรางผูนําทางศาสนาประจํามัสยิดนูรุดดีน   

ที่มาภาพ: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 

 

ตาราง 2   ลําดับผูดํารงตําแหนงอิหมามประจํามัสยิดนูรุดดีนต้ังแตอดีต - ปจจุบัน 

 
ทีมา:  ประมวลข้อมูลจากเอกสารและงานภาคสนาม 
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สถาบันการศึกษา 

 นอกจากในชาวบานชุมชนจะมีการปลูกฝงและขัดเกลาอบรมสั่งสอนความรูทางศาสนา  

ขนบธรรมเนียมประเพณีใหกับลูกหลานผานระบบครอบครัวและสถาบันศาสนาประจําชุมชนแลว  

นับต้ังแตปพุทธศักราช  2479  ภายในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาไดมีการเปดการเรียนการสอน

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาช้ันสูงสุดคือประถมตนเปนแหงแรก  คือ  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค   

ซึ่งกอต้ังโดยนายเกษม  สุวรรณดี  ในเวลาตอมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการขยายโครงการใหทุกโรงเรยีน

ในตําบลทําการเปดการเรียนการสอนในระดับประถมปลายตอเน่ืองจนจบประถมศึกษาปที่หก      

เมื่อนักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตนแลวก็จะเขาศึกษาตอในโรงเรียนสกุลดี

ประชาสรรคจนจบช้ันประถมปลายและไปศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ใกลเคียง  ไดแก  

โรงเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร  เชน  โรงเรียนในเขตหนอง

จอก, โรงเรียนในเขตมีนบุรี  และโรงเรียนในยานรามคําแหง  เปนตน  ทั้งน้ีหากเปนการเรียนตอใน

ดานศาสนาอิสลามผูปกครองมักจะสงลูกหลานเขาไปเรียนตอในโรงเรียนยานลําสาลีเพราะเปดสอน

แบบบูรณาการความรูทางดานศาสนาและหลักสูตรสามัญศึกษาเขาดวยกัน  เน่ืองดวยผูปกครองสวน

ใหญตางก็มีความคาดหวังวาบุตรหลานของตนจะไดมีความใกลชิดกับการปฏิบัติศาสนกิจในการ

ละหมาดตามเวลาและเรียนรูหลักธรรมศาสนาไปพรอมๆ กับวิชาความรูตางๆ (ทับทิม  สุวรรณดี , 

สัมภาษณ) 

 นอกจากน้ีองคการบริหารสวนตําบลไดรวมกันกับอิหมามและคณะกรรมการประจํามัสยิด   

นูรุดดีน พรอมดวยคณาจารยในโรงเรียนสกุลดีประชาสรรคจัดกิจกรรมอบรมโครงการคายจริยธรรม

อิสลามเปนประจําทุกปการศึกษาใหกับนักเรียนมุสลิมในระดับช้ันประถมศึกษาปที่หกไดมีโอกาสเขา

คายพักแรมเปนระยะเวลา  3  วันเพื่อทํากิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมรวมกันเพื่อเปน

แนวทางแกเด็กในแตละรุนใหมีความพรอมที่จะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาในตางพื้นที่ซึ่งอยูหางไกล

จากชุมชนที่อยูอาศัยและไมละทิ้งวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่ปลูกฝงรวมกันมา  โครงการคายอบรม

จริยธรรมอิสลามใหแกเยาวชนในชุมชนน้ีเริ่มตนครั้งแรกเมื่อปพุทธศักราช  2535  และยังคงจัดติดตอ

สืบเน่ืองมาจวบจนปจจุบัน (วัลลภ  เลาะซําซู, สัมภาษณ)   นอกจากน้ียังมีครูอรอุมา  รัตนโพยมหรือ

ที่ชาวบานเรียกขานกันวา “ครูอร” เปนครูประจําโรงเรียนสกุลดี ฯ ที่คอยดูแลโครงการน้ีเรื่อยมาจน

ปจจุบัน  เดิมทีครูอรเติบโตและอาศัยอยูในชุมชนแหงน้ี  ภายหลังแตงงานและยายออกไปอยูที่บานใน

เขตหนองจอกและไดเขามาเปนครูประจําสอนอยูที่โรงเรียนสกุลดี ฯ ในปการศึกษา พ.ศ. 2559  ครู

อรจะเกษียณอายุราชการแลว  แตก็ยังคงต้ังใจที่จะเขามาดูแลอํานวยความสะดวกใหกับโครงการ

อบรมน้ีอยู   และยังฝากฝงใหโครงการน้ีจัดตอไป  เพราะจะชวยปูทางใหเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา
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ปที่ 6  ไดเรียนรูจริยธรรมอิสลามติดตัวออกไปเมื่อตองไปเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนซึ่ง

ต้ังอยูภายนอกชุมชน   

แตละปการศึกษา  ทางโรงเรียนยังจัดใหมีกิจกรรมหลักๆ คือ  งานไหวครูและการเลี้ยงอําลา

ใหกับนักเรียนช้ันปสุดทายอีกดวย  นักเรียนที่เขามาเรียนมีทั้งเด็กที่อาศัยอยูในชุมชนหมูที่  9  และ

เด็กจากชุมชนขางเคียงซึ่งเดินทางมาโรงเรียนโดยการปนจักรยานเขามาดวยตนเอง    ในแตละวันจะ

เตรียมขาวกลองมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร  สวนกับขาวทางโรงเรียนจะจัดเตรียมไวให  

ทุกวันศุกรหลังรับประทานอาหารเฉพาะนักเรียนมุสลิมต้ังแตช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ข้ึนไปจะไดรับ

อนุญาตใหเขารวมละหมาดวันศุกรโดยพรอมเพรียงกันที่มัสยิด  หลังจากละหมาดเสร็จแลวก็ใหเขา

เรียนตอทันที  เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนบางสวนก็เดินทางกลับบาน  ในขณะที่บางสวนเตรียมเขาช้ันเรียน

วิชาศาสนาตอเน่ืองเลยทีเดียวเสร็จแลวจึงจะกลับบาน 

 

 
รูป 7  โครงการคายอบรมจริยธรรมอิสลามเยาวชนตอตานยาเสพติด  ประจําป  2558  ณ  โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค (มัสยิดนูรุดดีน)                         

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (19  กุมภาพันธ  2558) 

 

การปกครอง 

 ในสวนของการปกครองภายในชุมชนหมูที่ 9  บานคลองสิบหา  หลังจากที่มีการขยายให

พื้นที่ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของตําบลบึงนํ้ารักษจึงไดมีการกําหนดเขตการปกครองแบงเปน 15 

หมูบานไดแกหมูที่ 1  ถึงหมูที่  15  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษซึ่งเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล                

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 67 และ 68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มีภารกิจสําคัญในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลัง และยังมีกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนกลไกทาง

กฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชน และ

องคกรตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไวจึงไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองใหกํานันและ

ผูใหญบานเขาดํารงตําแหนงจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบ  60  ป  โดยกําหนดใหมีการ

เลือกต้ังในระยะเวลา  5  ปตอครั้ง (ตวน  ศรีสําราญ, สัมภาษณ)   

 ในการน้ีชวงแรกเริ่มจัดใหมีการแตงต้ังตําแหนงผูใหญบานในหมูที่  14, 15  และคลองหกวา

ซึ่งอยูในตําบลข้ึนกอน  ตอมาจึงมีการคัดเลือกกํานันข้ึนซึ่งลวนเปนมุสลิมทั้งสิ้น  กํานันคนแรก คือ  

ทานขุนอนุกูล  พุมสวาง  คนที่สองคือ  กํานันกอเซ็ม  คนที่สามคือ กํานันหวัง และตอมาทานขุน

อนุกูลไดกลับมาเปนกํานันอีกครั้ง  เมื่อทานขุนอนุกูลเสียชีวิต  ตําบลบึงนํ้ารักษจึงไมมีผูดํารงตําแหนง

เปนกํานัน  จึงตองยกหนาที่น้ีใหขุนศรีศาลารักษซึ่งเปนกํานันประจําตําบลศาลาแดงในขณะน้ันมา

ควบคุมและปฏิบัติหนาที่แทนในระยะเวลาหน่ึง  เมื่อผานไปสักประมาณ  3-4  ป  ทางราชการจึงมี

คําสั่งใหจัดการแตงต้ังกํานันประจําตําบลบึงนํ้ารักษอยางเดิมเน่ืองจากเห็นวาเปนเพียงการฝาก

ตําแหนงหนาที่น้ีไวช่ัวคราวกับขุนศรีศาลารักษ  และเพื่อทําการแตงต้ังกํานันข้ึนใหมทางการจงึไดเรยีก

ผูใหญบานของตําบลไปเลือกต้ังกํานันซึ่งไดแก  กํานันเล็ก  พุมสวางซึ่งเปนบุตรชายของทานขุนอนุกูล  

เมื่อกํานันเล็กสิ้นจากตําแหนงออกไป  กํานันจรูญ  ประดิษฐสุวรรณจึงเขามารับตําแหนงเปนกํานัน  

เมื่อสิ้นตําแหนงแลว  นายสมรรถ  สมานวงศจึงไดรับเลือกเปนกํานัน  และในเวลาตอมา  นายตวน  

ศรีสําราญจึงเขามาดํารงตําแหนงเปนกํานันจนกระทั่งเกษียณอายุ  นายสุธรรม  สุรสโมจึงเขามารับ

ตําแหนงตอกระทั่งเสียชีวิตไปจึงมีการเลือกต้ังใหม  คือ  นายไพโรจน  โซะเฮงไดเขามารับตําแหนง

เปนกํานันอยูเพียงปเศษๆ เทาน้ัน  เมื่อมีการเลือกต้ังใหม  นายสมหมาย  ศรีสําราญบุตรชายของนาย

ตวนจึงเขามาดํารงตําแหนงเปนกํานันประจําตําบลบึงนํ้ารักษเรื่อยมาจนปจจุบัน (ตวน  ศรีสําราญ , 

สัมภาษณ)   

 นอกจากน้ีในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหายังมีผูดํารงตําแหนงเปนผูใหญบานคนปจจุบัน  

คือ นายวัลลภ  เลาะซําซูซึ่งเคยเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษมากอนหนาน้ีเปนเวลา  

2  ป และดวยประสบการณดังกลาวจึงทําใหผูใหญวัลลภสามารถทําหนาที่ในการดูแลความเปนอยู

ใหแกผูคนในชุมชนในดานตางๆไปไดดวยดี  ยามเมื่อผูคนในชุมชนหมูที่  9  ประสบปญหาก็มักจะเขา

มาติดตอกับผูใหญวัลลภใหชวยเหลือเปนประจํา  พื้นฐานทางครอบครัวของผูใหญวัลลภมีปูและบิดา

เปนนักกอรียหรือสอนการอานออกเสียงคัมภีรอัลกุรอานทําใหมีคนรูจักกวางขวางและเปนที่นับถือ  
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ผูใหญวัลลภจึงมีทักษะในการอานออกเสียงดังกลาวสืบทอดมา  กอนที่จะเขามาเปนผูใหญบานก็มี

บทบาทในการเปนอิหมามนําละหมาดใหกับคนในมัสยิดอยูกอนแลว  และในปจจุบันก็ยังคงดํารง

หนาที่ควบคูกันไปกับบทบาททางศาสนา   เมื่อเขามาทําหนาที่ดูแลความเปนอยูใหกับผูคนในชุมชน  

ผูใหญวัลลภจะคอยตรวจตราและดูแลพื้นที่ในชุมชน  แวะเวียนไปพบปะกับชาวบานบนเสนทางถนน

คลองสิบหาทั้งฝงตะวันตกและตะวันออก  รวมไปถึงการเขาไปรวมงานกับชาวบานในโอกาสตางๆ   

 ในขณะเดียวกันผูดํารงตําแหนงเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษคนปจจุบัน  

คือ นายมนชัย  โซะเฮงซึ่งดํารงตําแหนงควบคูกับอิหมามประจํามัสยิดดารุลนาอีม  หมูที่  11  หนาที่

การปกครองชุมชนของกํานันและผูใหญบานจงึข้ึนอยูกับความเหน็ชอบจากอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบึงนํ้ารักษและมีหนาที่ในการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อถายทอดไปสู

ประชาชนในชุมชนโดยทั่วถึงกัน  และกําหนดใหมีการตรวจสอบรายงานผลจากสวนราชการของ

องคการบริหารสวนตําบล  โดยใหกํานันและผูใหญบานเปนผูประเมินผลงานในรอบปและกําหนด

วางแผนนโยบายระยะยาว  3  ป  ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกระจายไปสูทองที่ตางๆ  มี

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาชุมชน  ถนนหนทางและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหกับผูคนในชุมชน 

(องคการบริหารสวนตําบลบึงนํ้ารักษ, 2557)  

 นอกจากจะมีผูนําในการดูแลความเปนอยูใหกับชาวบานในชุมชนแลว  ยังมีอาสาสมัคร

ประจําชุมชนที่ทําหนาที่ชวยเหลือและรับอาสาในการติดตอดูแลอํานวยการเรื่องความเปนอยูใหกับ

ชาวบานในชุมชนอีกดวย  ภาระหนาที่ของอาสาสมัครประจาํหมูบานโดยสวนใหญเปนงานดานอนามยั

ที่ตองอาศัยการทําเวชระเบียนผูปวยโดยนําขอมูลจากสํามะโนประชากรมาใช  อาสาสมัครประจําหมู

ที่ 9 ซึ่งมีอยูประมาณ 4 คน จะแบงกันเขาถึงชาวบานเพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานสงไปใหงานอนามัยและ

สาธารณสุขชุมชน   รวมไปถึงเมื่อชาวบานตองการใชสิทธิย่ืนเอกสารไปรักษาตัวที่หนวยแพทยอนามัย

ชุมชนก็สามารถมาติดตอใหอาสาสมัครเปนตัวประสานงานสงเอกสารไปใหกับหนวยอนามัยก็ได  หรือ

หากมีโครงการที่ตองขอใหชวยประชาสัมพันธ  อาสาสมัครประจําหมูบานก็จะชวยเหลือกระจายขาว

ออกไปใหผูคนในชุมชนทราบโดยทั่วกัน เชน  โครงการตรวจสุขภาพ  อาสาสมัครจะมาชวยงานในการ

วัดความดันและช่ังนํ้าหนักเพื่อคัดกรองผูปวย  หากเปนโครงการฝกอาชีพก็จะชวยจัดหาพื้นที่ในการ

สาธิตและอบรมความรูใหกับชาวบานที่มาเขารวมโครงการดังกลาว  เปนตน 
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รูป 8  โครงสรางการปกครองชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา                                                                                                              

ที่มาภาพ: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม  

 

 
รูป 9  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงน้ํารักษ                                                                                     

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (17  กุมภาพันธ  2558) 
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เครือญาติและครอบครัว 

 การแตงงานของคนในชุมชนคลองสิบหาเปนการแตงงานภายในกลุมผูนับถือศาสนาเดียวกัน  

ซึ่งมีการอยูอาศัยกันเปนครอบครวัเด่ียวและครอบครัวขยายข้ึนอยูกับการประกอบอาชีพเปนสวนใหญ  

กลาวคือ  หากเปนคูสามีภรรยาที่ตองประกอบอาชีพในตางพื้นที่กันก็จะยายออกไปอยูอาศัยในอีก

พื้นที่หน่ึงเปนครอบครัวเด่ียว  ซึ่งประกอบดวยพอ  แม  ลูก  ในบางกรณีก็มีลักษณะเปนครอบครัว

ขยายคือ  ยายเขาหรือยายออกออกไปอยูรวมกับบานพอแมของฝายใดฝายหน่ึงในฐานะเขยหรือสะใภ  

การสืบสายสกุลจะสืบทอดนามสกุลจากฝายบิดาในขณะเดียวกันก็นับญาติทั้งสองฝายตามความ

ใกลชิดติดตอไปมาหาสูกัน 

 โดยสวนใหญระบบเครือญาติในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาจะเริ่มจากตระกูลสําคัญ  

ไดแก  ตระกูลโซะเฮง  ตระกูลเลาะซําซู  ตระกูลดีเจริญ  ตระกูลสุวรรณดี ซึ่งแตละตระกูลตางก็สืบ

ทอดสกุลจากบรรพบุรุษที่อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานในบริเวณคลองสิบหาเปนรุนแรกๆ    ดวยเหตุน้ี

ระบบความสัมพันธของผูคนในชุมชนหมูที่  9  จึงไมไดจํากัดเฉพาะเพียงแคคนในชุมชนเดียวกัน

เทาน้ัน  แตยังกระจัดกระจายออกไปตามชุมชนหมูอื่นๆ และในพื้นที่ชุมชนในตางจังหวัดดวย  

กลาวคือ  นอกจากหมูที่  9  แลวตระกูลโซะเฮงยังอาศัยอยูในชุมชนหมูที่  11, 12, 13 และบริเวณ

ชุมชนสุเหราใหมในเขตหนองจอกอีกดวย  การติดตอระหวางกันก็ยังคงไปมาหาสูกันอยางใกลชิด  

เชนเดียวกับตระกูลเลาะซําซูที่มีความเกี่ยวดองกับตระกูลโซะเฮงผานการแตงงานก็นับถือกันเปนญาติ

พี่นองรวมกันมา  การต้ังที่อยูอาศัยภายในชุมชนหมูที่  9  จึงมีลักษณะเปนกลุมเครือญาติเดียวกัน

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกัน  มีการพบปะพูดคุยทักทายและดูแลซึ่งกันและกันเปนกิจวัตร 

  

ความเชื่อ  พิธีกรรมและงานประเพณีในชุมชน 

 มุสลิมในชุมคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษมีความเช่ือ  และไดรับการปลูกฝงความศรัทธาและ

วิถีปฏิบัติเชนเดียวกับมุสลิมในชุมชนอื่น ๆ  คือการยึดถือหลักศาสนา 5 ประการอันไดแก  การกลาว

ปฏิญาณตนวา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ  มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮ  ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และ

แทจริง มุฮัมมัดน้ันเปนรอซูลของพระองค", การละหมาด, การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, การจาย 

ซะกาต  และการไปประกอบพิธีฮัจยเมื่อมีความพรอมในดานรางกายและทรัพยสิน 
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ตาราง 3  แสดงชวงเวลาละหมาดในแตละวัน 

ที่มา: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 

 นอกจากวิถีปฏิบัติทั้ง 5  ประการดังที่กลาวขางตนแลว  ในชุมชนมุสลิมคลองสิบหายังมี

พิธีกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวของกับวิถีชีวิตอีก  ไดแก  พิธีกรรมในการเกิด  การแตงงาน  การตาย งาน

เฉลิมฉลองตางๆ เปนตน  พิธีกรรมและงานประเพณีเหลาน้ีมักจัดข้ึนทุกปและปรากฏใหเห็นได

โดยทั่วไป 

พิธีกรรมเก่ียวกับชีวิต 

 ประการแรก  คือ พิธีกรรมการเกิดซึ่งจะมีการเชือดสัตว "อะกีเกาะฮ" เปนการเชือดสัตว

แจกจายแกคนยากจนในชุมชน  เน่ืองในวาระที่มีบุตรมีสุนัตใหเชือดสัตวทําอะกีเกาะฮในวันที่  7  นับ

จากวันที่คลอด  หรือจะเชือดหลังจากน้ันก็ได  สัตวที่ใชเชือดอะกีเกาะฮ  ไดแก  แพะ  แกะ  วัว  โดย

เด็กที่คลอดออกมาน้ัน  หากเปนชายควรทําอะกีเกาะฮ 2  ตัว  หากเปนหญิงก็ทํา  1  ตัว  ซึ่งมีการ

เลาจากทาหญิงอาอีชะหวา  ทานศาสดาไดทําอะกีเกาะฮใหแกเด็กชายดวยแพะ 2 ตัวและเด็กหญิง  1 

ตัว  สําหรับอูฐ  วัว  ควายก็ใชได  7  สวนเชนเดียวกับการทํากุรบาน  นอกจากน้ีเด็กที่เพิ่งเกิดมาน้ัน

หลังจากอาบนํ้าใหสะอาดแลวมีสุ นัตใหอะซานที่หูขางขวาและอิกอมะหที่หูขางซายดวย             

(สวัสด์ิ  แดงชาติ, สัมภาษณ)   

 ประการถัดมาจากพิธีกรรมในการเกิด คือ  การแตงงานหรือที่เรียกวานิกะฮถือเปนการ

นําไปสูการรวมชีวิตกันระหวางชายหญิงซึ่งจะตองกระทําใหถูกตองตามบทบญัญัติของศาสนา  สําหรบั

ขอบังคับในการแตงงาน  มีดังน้ี  คือ  ในพิธีกรรมการแตงงานตองประกอบดวยคูสมรสฝายชาย  คู

สมรสฝายหญิง  ผูปกครองของฝายหรือที่เรียกวาวะลีย  พยานฝายชาย  2  คน  ตองมีคําอีญาบคือคํา

เสนอและกอบูลคือคําสนองซึ่งสิ่งเหลาน้ีขาดไปเสียไมไดเด็ดขาด  ทั้งน้ีคูสมรสชายหญิงตองเปนชาย

หญิงแท  ฝายหญิงตองมีตัวตนแนนอนและเปนผูที่ศาสนาอนุญาตใหนิกะฮกันได  ในที่น้ีผูถูกหาม     

นิกะฮหรือแตงงานกัน  ไดแก  แม, ลูก, พี่สาว, นองสาว, นา, อา  โดยตองไมมีพันธะผูกพันใดๆ  เชน

ไมไดกําลังเปนภรรยาของผูอื่นและไมอยูในเงื่อนเวลาหรืออิ๊ดดะฮใดๆ  คือ  อิ๊ดดะฮของสามีที่เสียชีวิต  
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เมื่อจะแตงงานใหมตองใหพนกําหนดเวลา  4  เดือนกับอีก  10  วันหลังจากที่สามีเสียชีวิตแลว, อิ๊ด

ดะฮของหญิงมีครรภตองรอใหคลอดกอนจึงจะแตงงานได, อิ๊ดดะหของหญิงที่หยากับสามีมีกําหนด  3  

เดือนจึงจะแตงงานใหมได (สวัสด์ิ  แดงชาติ, สัมภาษณ)   

 นอกจากน้ียังมีประการสาํคัญในพิธีกรรมการนิกะฮหรอืการแตงงานอีก  คือ  หากคูสมรสฝาย

ใดฝายหน่ึงไมใชมุสลิมจะตองไดรับการสั่งสอนใหกลาวปฏิญาณตนเขาเปนมุสลิมและใหเรียนรู

หลักการศรัทธาศาสนากอน  วะลียหรือผูปกครองของฝายหญิงตองเปนผูมีสิทธ์ิอันชอบธรรมดวย

บทบัญญัติทางศาสนา  ซึ่งมีลําดับดังน้ี  คือ  บิดา  ปู  พี่หรือนองชายของบิดาของเจาสาว  พี่หรือ

นองชายของเจาสาว  วะลียที่ไมใชปูหรือบิดาของเจาสาวตองขอความยินยอมจากเจาสาวเสยีกอนและ

การขอความยินยอมดังกลาวตองกระทําโดยแจงชัด  หากผูปกครองของฝายหญิงไมไดทําการนิกะฮ

เอง  ผูที่จะทําพิธีนิกะฮตองไดรับการมอบอํานาจจากวะลียหรือผูปกครองของฝายหญิงเสียกอน  การ

มอบหมายก็ตองกระทําอยางชัดเจนเชนเดียวกัน  สวนพยานตองเปนชายมุสลิมซึ่งมีสติสัมปชัญญะ

สมบูรณและบรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ  ตองมีพยานจํานวนไมนอยกวา  2  คนโดยตองไดยิน

และรูเห็นการนิกะฮน้ีโดยเฉพาะในการกลาวคําเสนอและสนองในพิธีกรรมดังกลาวน้ี (สวัสด์ิ  แดงชาติ

, สัมภาษณ)   สําหรับการจัดพิธีนิกะฮที่มัสยิดนูรุดดีนจะมีทั้งการใชภาษามลายูและภาษาอาหรับให

ทางผูจัดเลือกวาจะใหใชภาษาใดภาษาหน่ึงในการกลาว  หรือนอกเหนือไปจากน้ีก็ยังมีการกลาวดวย

คําภาษาไทยข้ึนกับความเหมาะสมของผูจัดพิธีวาจะเลือกใชภาษาใด (อิสมาแอล, สัมภาษณ)   

 พิธีกรรมสําคัญเกี่ยวกับชีวิตอีกพิธีกรรมหน่ึงคือ  เมื่อทราบขาวการเสียชีวิตของมุสลิมดวยกัน  

มีสุนัตใหไปเย่ียมที่บานผูตายและปลอบใจญาติของผูตายใหหายทุกขโศกและใหขอดุอาใหแกผูตายให

พนโทษ  ไมควรไปพูดเลนหรือแสดงความรื่นเริงที่บานผูตาย  ทั้งน้ีศาสนาอิสลามมีบัญญัติใหมุสลิมที่

ยังมีชีวิตอยูตองกระทําตอผูตาย  4  ประการดวยกัน  ประกอบดวย  ตองอาบนํ้าศพให  ตองหอศพให  

ตองละหมาดให  และตองนําศพไปฝง  หากผูตายเปนชายก็ควรใหผูอาบที่เปนผูชายมาอาบนํ้าศพให  

และหากผูตายเปนผูหญิงผูอาบนํ้าใหก็ควรเปนเพศหญิงเชนเดียวกัน  และใหพี่นองผูใกลชิดเปนผูอาบ

ให  คือ  บิดามารดาอาบใหบุตรหรอืบตุรอาบใหบดิามารดา  เมื่ออาบนํ้าศพแลวจําเปนตองหอศพดวย

ผาที่สะอาดอยางนอยใชผาผืนเดียวที่สามารถปดมิดชิดไดทั้งรางกาย จากน้ันจึงรวมละหมาดญะนา

ซะฮและขอดุอาใหกับผูตายดวย (สวัสด์ิ  แดงชาติ, สัมภาษณ)   
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พิธีกรรมและการเฉลิมฉลองในรอบป 

 ในสวนของปฏิทินอิสลามน้ันเปนปฏิทินแบบจันทรคติเรียกวา ปฮิจเราะฮศักราชซึ่งจํานวนวัน

ในรอบป  หากมี 354 วันจะเรียกวา ปสั้น หรือปบาซีเฏาะฮ และ หากมี 355 วันจะเรียกวา ปยาว 

หรือปกาบีซะฮซึ่งมีความแตกตางจากปฏิทินไทยสากลที่เปนปฏิทินแบบสุริยะจันทรคติซึ่งมี 365 วัน

ในหน่ึงปและ 4 ปครั้งจะมี 366 วันที่เรียกวาปอธิกสุรทิน   ดังน้ันปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะฮ

ศักราชจะมีการเลื่อนวันที่ออกไปเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปฏิทินไทยสากลที่จะเลื่อนไปประมาณ 10 -11 

วันตอป  เมื่อเปนเชนน้ีวันสําคัญทางศาสนาอิสลามจึงไมสามารถกําหนดไดแนนอนวาจะเปนวันใดใน

แตละรอบป  ทั้งน้ีเดือนในปฏิทินอิสลามทั้ง 12 เดือน ยังประกอบดวย  เดือนมุฮัรรอม, เดือนซอฟร, 

เดือนรอบีอุลเอาวาล, เดือนรอบีอุลอาคิร, เดือนุมาดัลเอาวัล, เดือนุมาดัลอาคิร, เดือนรอญับ, 

เดือนชะอบาน, เดือนรอมฎอน, เดือนเชาวาล, เดือนซุลเกาะดะฮและเดือนซุลฮิจยะฮ (สํานัก

จุฬาราชมนตรี, 2557) 

 วันสําคัญทางศาสนา  ไดแก  วันอีด้ิลอัฎฮา, วันตัชรีกหรือตัซเรค,วันข้ึนศักราชใหม, วันอาชู

รอ, วันเมาลิดนบี, วันเมี๊ยะราจ, วันอีด้ิลฟตริ, วันจันทร, วันพฤหัสบดีและวันศุกร  เปนตน (สํานัก

จุฬาราชมนตรี, 2557)   

 แตเดิมน้ัน  เมื่อมีงานรื่นเริงเฉลิมฉลองในวันสําคัญของรอบป  ชาวบานในชุมชนหมูที่  9  

บานคลองสิบหาจะมาทํากิจกรรมรวมกันที่มัสยิดนูรุดดีน  นอกจากจะปฏิบัติตามศาสนกิจในวันรื่นเริง

ดังกลาวแลว  ชาวบานยังจัดการละเลนแขงขันกันเพื่อสรางความสนุกสนานและผอนคลายโดยการนํา

หมอขนาดใหญที่ใชปรุงอาหารเลี้ยงแขกในมัสยิดมาทําเปนเรือพายลงเลนในคลองสิบหาซึ่งไหลผาน

บริเวณหนามัสยิดนูรุดดีน  หากแตมีกติกาการละเลนที่กําหนดใหคนที่อยูสวนของหัวเรือจะตองนําผา

มาปดปากไวไมใหพูด  สวนคนที่อยูทายเรือซึ่งทําหนาที่เปนฝพายจะถูกปดตาไมใหสามารถมองเห็น

เสนทางได  เกมน้ีจึงมีช่ือวา  "หัวใบทายบอด"  ลักษณะการแขงขันจึงเปนไปอยางทุลักทุเล  ใน

ขณะเดียวกันน้ันชาวบานจะลงไปเลนในคลองสิบหาอยางสนุกสนานมีเสียงเฮฮาและหัวเราะคละเคลา

กันตลอดงาน  (วัลลภ  เลาะซําซู, สัมภาษณ)  งานรื่นเริงดังกลาวจึงนับเปนความทรงจําของชาวบาน

หมูที่  9  ที่ชวนใหหวนนึกถึงภาพความสนุกสนานในวันวานที่ปจจุบันน้ีไมมีการละเลนดังกลาวแลว  

อยางไรก็ตามงานประจําปภายในชุมชนยังคงจัดข้ึนตามวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม  อันไดแก 
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วันอีด้ิลอัฎฮา 

 คือวันที่  10  ของเดือนซุลฮิจยะฮซึ่งเปนเดือนสุดทายตามปฏิทินอิสลาม (สํานัก

จุฬาราชมนตรี, 2557)    สิ่งที่ผูคนมักปฏิบัติกันในวันอีด  คือ  อาบนํ้า   พรมนํ้าหอม   และใสเสื้อผา

ที่ดีและสวยที่สุด  จากน้ันรับประทานอาหารเล็กนอย  กอนออกไปละหมาดอีด้ิลอัฎฮา  ใหกลาว

สรรเสริญความเกรียงไกรแหงอัลลอฮ  แลวจึงใหออกไปยังสถานที่ละหมาดทางหน่ึงและเดินกลับอีก

ทางหน่ึง   ทําการละหมาดอีดในพื้นที่กลางแจง   อวยพรและขอโทษซึ่งกันและกันโดยกลาววา            

“ตะกอบบะลัลลอฮุ มินนาวะมินกุม”  ใหมีการกิน การด่ืม และรื่นเริงไดในกรอบของศาสนา (ปรีชา  

ดีเจริญ, สัมภาษณ)   

วันตัชรีกหรือตัซเรค 

 คือวันที่ 11, 12 และ 13  ของเดือนซุลฮิจยะฮ เปนชวงวันที่  2, 3 และ 4 ของอีด้ิลอัฎฮาเปน

วันข้ึนศักราชใหมอิสลาม (สํานักจุฬาราชมนตรี, 2557) 

วันอาชูรอ 

 คือวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม เปนวันที่ทานศาสดามุฮัมมัดไดถือศีลอดและสงเสริมใหมุสลิม

ปฏิบัติตาม และใหถือศีลอดในวันที่ 9 มุฮัรรอมอีกหน่ึงวัน (สํานักจุฬาราชมนตรี, 2557)   

วันเมาลิดนบี 

 วันคลายวันเกิดของทานนบีมุฮัมมัดคือวันจันทรที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล ตรงกับวันที่ 20  

เมษายน ค.ศ. 571  หรือปพ.ศ. 1114  และทานไดเสียชีวิตในวันจันทรที่ 12  เดือนรอบีอุลเอาวัล   

ในปฮิจเราะฮศักราชที่ 11  ตรงกับวันที่ 11  มิถุนายน ค.ศ. 623 หรือป พ.ศ. 1176 รวมอายุได 63 ป 

(สํานักจุฬาราชมนตรี, 2557) 

วันอีด้ิลฟตริ 

 คือวันที่  1  เดือนเชาวาล  ทานศาสดามุฮัมมัดไดสงเสริมใหลาชาในการละหมาดอีด้ิลฟตริ 

(อีดเล็ก) เพื่อจะไดมีเวลาแจกจายซะกาตฟตเราะฮกอนละหมาด (จายขาวสารหรืออาหารพื้นเมืองแก

คนยากจนตามที่ศาสนากําหนด) และใหปฏิบัติตนเหมือนเชนวันอีด้ิลอัฎฮาทุกประการ (สํานัก

จุฬาราชมนตรี, 2557)              
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วันจันทรและวันพฤหัสบดี 

 ทานศาสดามุฮัมมัด กลาววา “การงานจะถูกนําเสนอ ณ อัลลอฮ   ในทุกวันจันทรและวัน

พฤหัสบดี ดังน้ัน ฉันจึงชอบที่จะใหการงานของฉันถูกนําเสนอ โดยที่ ฉันถือศีลอด ” (สํานัก

จุฬาราชมนตรี, 2557)  มุสลิมบางสวนในชุมชนหมูที่  9  จึงถือศีลอดในวันดังกลาวตามแบบอยางของ

ทานศาสดาสืบมา  ในขณะที่บางสวนก็ถือศีลอดเฉพาะรอมฎอนเทาน้ัน 

วันศุกร    

 ทานศาสดามุฮัมมัด กลาววา “ผูใดที่อาบนํ้าละหมาด โดยเขาอาบนํ้าละหมาดอยางดี แลวไป

ละหมาดุมะอะฮ (วันศุกร) และฟงคุฎบะฮ (ธรรมกาถา) โดยสงบน่ิง เขาจะไดรับการอภัยโทษ

ระหวางวันศุกรน้ันและวันศุกรตอไป และเพิ่มอีก  3  วัน (สํานักจุฬาราชมนตรี, 2557)  แตเดิมน้ัน

การละหมาดวันศุกรของชาวบานในชุมชนหมูที่ 9 จะมาละหมาดรวมกันที่มัสยิดนูรุดดีน  แตภายหลัง

เมื่อป พ.ศ. 2546 ไดมีการสรางมัสยิดเราฎอตุลญีนานข้ึนในหมูที่ 8  ชาวบานในหมู 9  บางสวนจึงไป

ละหมาดที่มัสยิดแหงใหมตามความสะดวกในการเดินทาง  แตก็ยังมีชาวบานในหมูที่ 8 ที่มาละหมาด

ที่มัสยิดนูรุดดีนหรือสุเหราเขียวแหงน้ีตามความเคยชิน (ปรีชา  ดีเจริญ, สัมภาษณ)   

งานมัสยิดประจําป 

 ในชวงเดือนธันวาคม  ชุมชนหมูที่  9   บานคลองสิบหา  มักจะจัดงานเลี้ยงนํ้าชาที่มัสยิดเปน

ประจําทุกปเพื่อหาเงินบริจาคการกุศลมาบํารุงดูแลมัสยิดภายในชุมชนและนําเงินที่ไดรับมาสนับสนุน

เปนคาใชจายบํารุงการจัดการเรียนการสอนใหกับเยาวชนที่ศึกษาเลาเรียนอยูภายในโรงเรียนสอน

ศาสนาประจํามัสยิด  นอกจากน้ียังเปนโอกาสในการฝกทักษะแสดงความสามารถดานการอาน

คัมภีรอัลกุรอานและแขงขันตอบปญหาทางศาสนาแกเยาวชนอีกดวย    

 
รูป 10  บรรยากาศการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่บริเวณหนามัสยิดนูรุดดีน                                                                                                          

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (19  กุมภาพันธ  2558) 
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ตาราง 4  ปฏิทินการจัดพิธีกรรมและงานประเพณีภายในชุมชนหมูท่ี  9  บานคลองสิบหา 

ที่มาภาพ: ประมวลขอมูลจากเอกสารและงานภาคสนาม 
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เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

เน่ืองดวยสภาพพื้นที่ในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  ต้ังอยูในบริเวณที่ราบลุมมีแมนํ้าลํา

คลองไหลผานจึงเหมาะกับอาชีพเกษตรกรรมทํานาเพาะปลูกขาวและเลี้ยงสัตว  บางสวนเลี้ยงปลาไว

ในบอเพื่อนําออกขายยังตลาดใกลเคียง  นอกจากน้ีชาวบานในชุมชนคลองสิบหายังมีอาชีพอื่นๆ  อัน

ไดแก  รับจางทั่วไป  งานบริการ  รับราชการ  พนักงานบริษัทเอกชน  คาขาย  ลูกจางทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน (มูฮําหมัด  ดีเจริญ, สัมภาษณ)  

 ฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  สวนใหญมีรายไดจาก

การประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากในการทําการเกษตรปลูกขาวเพื่อ

เลี้ยงชีพ  ทางอําเภอบางนํ้าเปรี้ยวจึงมีการจัดต้ังสหกรณการเกษตรบางนํ้าเปรี้ยวข้ึนเมื่อปพ.ศ. 2513  

มาจนถึงปจจุบันเพื่อใหเงินทุนสนับสนุนกับชาวบาน  ในการน้ีแตละหมูบานจะมีการเรียกประชุม

สมาชิกสหกรณมาพบปะและช้ีแจงตามวาระตางๆรวมกันที่มัสยิดนูรุดดีน  ทั้งน้ีในการประชุมดังกลาว  

ชาวบานที่อาศัยอยูในหมูที่  9 และหมูใกลเคียงก็จะเขามาติดตอรวมกันที่มัสยิดแหงน้ีโดยไมจํากัด

เฉพาะแตชาวบานที่เปนมุสลิมเทาน้ันแตยังรวมไปถึงชาวบานตางศาสนาที่อาศัยอยูในชุมชนแหง

เดียวกัน  หรือแมกระทั่งในบางคราวชาวบานที่เปนมุสลิมก็จะเขาไปติดตอประชุมรวมกันที่วัดบึงนํ้า

รักษซึ่งต้ังอยูในหมูที่ 8    ดวยเหตุน้ีการรวมตัวของชาวบานเมื่อมีวาระการประชุมในสถานที่แหงใดก็

ตามไมวาจะเปนมัสยิดนูรุดดีนหรือวัดบึงนํ้ารักษ  ผูคนในชุมชนตางก็มีปฏิสัมพันธและใหความรวมมือ

ตอกันดวยดีเสมอมา  

  ในชวงฤดูเก็บเกี่ยวขาว  ชาวบานจะติดตอหาคนรับจางมาเกี่ยวขาวในนาแลวบรรทุกใสรถ

นําไปขายยังโรงสีขาวในจังหวัดใกลเคียง  ไดแก  โรงสีในจังหวัดปทุมธานีและปราจีนบุรี  ราคาคาจาง

รถเกี่ยวขาวเริ่มที่  350  บาทตอคัน  ไมรวมคาจางสําหรับคนขับอีกจํานวน  40  บาท  สวนคานํ้ามัน

เจาของนาตองเปนผูออกเงินเอง  เมื่อรถบรรทุกนําขาวไปสงโรงสีช่ังนํ้าหนักแล วจะไดราคาขาว

ประมาณ  130  บาทตอเกวียน  รายไดที่เกษตรกรไดรับจึงมีความเสี่ยงตอการใชจายเพื่อการลงทุน

ปลูกขาวในครั้งถัดไป  เพราะในแตละฤดูเก็บเกี่ยวขาวชาวบานจะต้ังความหวังที่จะนําเงินรายไดจาก

การขายขาวไปใชจายตลอดป  หากราคาขาวตกตํ่าประกอบกับภาระหน้ีสินจากการกูยืมทั้งในระบบ

และนอกระบบ  ทําใหชาวนามีความกดดันสูง  ย่ิงกวาน้ันหากเปนชวงที่เขาสูฤดูแลง  ปริมาณนํ้าที่ใช

ในการปลูกขาวซึ่งชักนํ้ามาจากคลองสิบหาไมเพียงพอตอการปลูกขาว  ชาวนาก็จําเปนตองหยุดการ

ปลูกขาวไวช่ัวระยะหน่ึง  เงินรายไดจึงไมตอเน่ือง  บางสวนจึงเขาไปรับจางทํางานอื่นๆเพียงช่ัวคราว  

หากแตสวนใหญจําเปนตองหยุดพักการทํานาไวอยางเลี่ยงไมได  ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถเขาไป
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รับจางประกอบอาชีพอื่นๆ ไดดวยขอจํากัดของอายุและความสามารถในการประกอบอาชีพอื่นๆ ที่

คอนขางจํากัดจึงตองหันมาพึ่งพารายไดจากลูกหลานที่เขาไปประกอบอาชีพในเมืองหรือจังหวัดอื่น 

 โดยสวนใหญที่ดินที่ใชสําหรับทําการเกษตรปลูกขาวของชาวบานในชุมชนหมูที่  9  บาน

คลองสิบหาเปนที่ดินที่ไดรับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  ในการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกขาวชาวบานจะ

อาศัยการต้ังบานเรือนในบริเวณเดียวกับไรนาเพื่อใหเดินทางงายและสะดวกตอการเขาไปดูแลไรนาได

เปนประจํา  หากทํานาเองไมไหวก็จะจางชาวบานในหมูเดียวกันมาดูแลไรนาและจายคาตอบแทนให

เปนรายเดือนหรือรายวันตามขอตกลง 

 
 รูป 11  ไรนาของชาวบานชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา            รูป 12 รถรับจางเก่ียวขาวในนา      5รถรจ                 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม    ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม 

(21  กุมภาพันธ  2558)       (25  กุมภาพันธ  2558) 

 

โครงสรางพ้ืนฐานชมุชนหมูท่ี  9  บานคลองสิบหา 

การคมนาคม 

 แตเดิมชาวบานในตําบลบึงนํ้ารักษใชเรือเปนพาหนะในการเดินทางตามเสนทางนํ้า  ตอมา

เมื่อประมาณ  40  ปที่แลวไดมีการสรางถนนเปนเสนทางสัญจรขนานกับคลองสิบหาในบริเวณฝง

ตะวันตกและฝงตะวันออก   ชาวบานจึงใชรถเปนพาหนะในการเดินทาง ถนนภายในชุมชนหมูที่  9  

ประกอบดวยถนนลูกรัง  ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากน้ีแตละเสนทางสาย

หลักภายในชุมชนคลองสิบหาทั้งตําบลจะมีบริการรถโดยสารรับสงประจําทางซึ่งมีลักษณะเปนรถสอง

แถวว่ิงผานบนถนนคลองสิบหาฝงตะวันตกเพือ่รับผูโดยสารไปยังสถานที่ตางๆ  คันแรกออกต้ังแตเวลา

หกนาฬิกาจนถึงคันสุดทายเวลาสิบแปดนาฬิกาในแตละวัน   เสนทางการเดินรถเริ่มจากตลาดหนอง

จอกเขาสูถนนคลองสิบหาฝงตะวันตกเพื่อตรงไปยังตลาดคลองสิบหกตําบลดอนฉิมพลีว่ิงครั้งละ  1  

ช่ัวโมงตอคัน  คาโดยสารคนละ  30  บาท  หากผูโดยสารตองการลงระหวางทาง  ราคาคาโดยสารก็

จะปรับลดหยอนลงไปเปนจํานวน  10 - 15  บาท    ทั้งน้ีตารางการเดินรถในแตละรอบข้ึนอยูกับ
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ระยะทางของการขนสงและรับผูโดยสารระหวางทาง  อาจลาชาหรือมาเร็วกวากําหนดไปบางเปนครั้ง

คราว  โดยสวนมากชาวบานจะโดยสารเพื่อเดินทางไปจับจายซื้อของที่ตลาด  ติดตอธุระกับหนวยงาน

ภายในตําบลและไปตอรถตูโดยสารตามทารถตางๆ เพื่อเขาสูกรุงเทพมหานคร      

   
รูป 13  รถสองแถวรับสงผูโดยสารจากตลาดหนองจอกผานคลองสิบหา  ตําบลบึงน้ํารักษเพ่ือไปยังตลาดคลองสิบหก  ตําบลดอนฉิมพลี                             

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (17  กุมภาพันธ  2558) 

ระบบสาธารณูปโภค 

 บานเรือนของประชาชนในตําบลบึงนํ้ารักษมีไฟฟาใชครบทั้ง  15  หมูบานซึ่งการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอบางนํ้าเปรี้ยวเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาที่บริการจําหนายไฟฟา

ใหแกประชาชนทุกครัวเรือน  ทั้งยังมีแหลงนํ้าธรรมชาติ  ไดแก  ลําคลองจํานวน  3  สาย  ลํานํ้าหรือ

ลําหวย จํานวน  3  สายและหนองบึง  จํานวน  4  สาย  สวนแหลงนํ้าที่สรางข้ึน  ไดแก  ประปาผิว

ดิน  จํานวน  1  แหง  ประปาบาดาล  จํานวน  5  แหง  ถังเก็บนํ้าแบบ ฝ.33  จํานวน  4  แหง  และ

ถังเก็บนํ้าฝนของโยธาธิการ  จํานวน  4  แหง 

 ในขณะเดียวกันชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหากําลังดําเนินการกอสรางประปาหมูบานไว

บริเวณมัสยิดนูรุดดีนซึ่งมีกําหนดจะสรางเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ปพ.ศ. 2558 น้ี  เพราะที่ผานมา

ชาวบานในชุมชนหมูที่  9  ใชระบบนํ้าประปารวมกับชาวบานในชุมชนหมูที่ 10  และ  11  ทําใหเกิด

ปญหานํ้าขาดแคลนไมไหลบอยครั้ง  เน่ืองจากเปนระยะไกลและมีจํานวนครัวเรือนหลายหลังคาเรือน

ที่ตองใชนํ้าประปาในชวงเวลาเดียวกัน  ทางคณะกรรมการมัสยิดและผูนําชุมชนจึงเห็นพองรวมกันใน

การจัดการระบบนํ้าประปาประจําชุมชนข้ึนโดยรายไดจากคานํ้าประปาสวนหน่ึงจะเปนเงินบํารุง

มัสยิดนูรุดดีนดวย 
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รูป 14  การกอสรางประปาชุมชนหมูที่  9  บริเวณมัสยิดนูรุดดีนซ่ึงมีกําหนดเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ปพ.ศ. 2558                                                     

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (25  กุมภาพันธ  2558) 

 

การแพทยและสาธารณสขุชุมชน 

สถานที่อํานวยการดานระบบการแพทยและสาธารณสุขที่ชาวบานในชุมชนหมูที่  9  บาน

คลองสิบหาไปติดตอและรับการรักษามีอยูหน่ึงแหง  คือ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนประจํา

ตําบลบึงนํ้ารักษซึ่งมีที่ต้ังอยูในหมูที่  11  ตําบลบึงนํ้ารักษ  อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

แรกเริ่มเดิมทีอาคารแหงน้ีต้ังอยูบนพื้นที่ 1  ไร  2  งาน  สรางข้ึนเมื่อปพ.ศ.  2518   ตัวอาคารเปน

เรือนไมช้ันเดียวเปดใหบริการเฉพาะช้ันบนของอาคาร  ตอมาเมื่อปพ.ศ.  2520  ไดมีการตอเติม

อาคารช้ันลางเพื่อใหบริการผูปวยเพิ่มเติม  พรอมกับบานพักจํานวน 2  หลัง  และในปพ.ศ. 2533  

ไดรับงบประมาณในการกอสรางสถานีอนามัยทดแทนหลังเดิม  โดยอาคารหลังใหมเปนตึกช้ันเดียวมี

ใตถุนสูง   ในปพ.ศ. 2535 ไดรับงบประมาณตอเติมช้ันลาง  จนกระทั่งในปพ.ศ.  2556  ไดรับการ

สนับสนุนใหกอสรางอาคารหลังใหม และเปดใหบริการต้ังแตเดือนเมษายนในปเดียวกันน้ันเปนตนมา

จวบจนปจจุบัน   

ปจจุบันโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพชุมชนแหงน้ีมีบุคลากรจํานวนทั้งหมด  5  คนทําหนาที่ใน

จัดทําทะเบียนผูปวย  คัดกรองผูปวย  ใหบริการตรวจรักษา  ติดตามเย่ียมผูปวยตามนัด  ฉีดวัคซีน

ควบคุมและปองกันโรคระบาด  ใหความรูและคําแนะนําในการดูแลชวยเหลือผูปวยตามภาวะความ

เจ็บปวยและอาการตางๆ ของโรค  รวมทั้งการประเมินภาวะโภชนาการและตรวจพัฒนาการของเด็ก

กลุมอายุ   0-5  ป    การใหบริการทันตกรรมในโรงเรียนใหกับเด็กนักเรียน   ควบคุมโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธ  การวางแผนครอบครัว  การดูแลครรภ  การจัดทําทะเบียนผูสูงอายุ   ดูแลผูปวยโรค
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เรื้อรังตามเกณฑมาตรฐาน  คนหาติดตามผูพิการยากไรเพื่อประสานงานสงตอใหไดรับสวัสดิการตางๆ   

นอกจากน้ียังมีหนาที่ในการเผยแพรขอมูลตางๆ  และการอบรมความรูใหกับอาสาสมัครประจํา

หมูบาน 

ผูรับบริการดานการแพทยและสาธารสุขชุมชน  ไดแก  อาสาสมัคร ,  องคการบริหารสวน

ตําบล, กลุมนักเรียนในโรงเรียนและครู, กลุมผูนําศาสนา, ชมรมสรางสุขภาพ, กลุมผูประกอบการ

รานคา, ผูสูงอายุ,ผูพิการ, ผูดอยโอกาส, หญิงต้ังครรภ, หญิงหลังคลอด, กลุมเด็กอายุ 0-5 ป, กลุมเด็ก

วัยเรียน, ผูปวยโรคเรื้อรัง  เปนตน  

 

 
รูป 15  แผนผังแสดงโครงสรางการทํางานขององคกร                                                                                         

ที่มาภาพ: หมวดPขอมูลทั่วไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนประจําตําบลบึงน้ํารักษ, 2557 
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รูป 16  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบึงน้ํารักษ                                                                                       

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (17  กุมภาพันธ  2558)    

 

 การใหบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตอกลุมปวยที่มีอาการปวยตางๆ  ไดแก  

ผูปวยโรคเบาหวาน,  ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  และผูปวยโรคเรื้อรังตางๆ จะถูกจัดจําแนกการ

ใหบริการตามกลุมอาการเจ็บปวยจากเจาหนาที่ประจําการ  ดังน้ี 

ตาราง 5  การใหบริการทางการแพทยตอผูปวยในกลุมอาการตางๆ 

ที่มา: หมวดP ขอมูลทั่วไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนประจําตําบลบึงน้ํารักษ, 2557 
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 จากขอมูลขางตนเกี่ยวกับระบบการแพทยและสาธารณสุขชุมชนสะทอนให เห็นวา                

การใหบริการดานการรักษาอาการเจ็บปวยดวยระบบการแพทยแผนปจจุบันใหกับชาวบานในชุมชน

หมูที่  9  บานคลองสิบหาตองอาศัยการเขาไปติดตอยังหนวยงานการแพทยของตําบล  คือ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนซึ่งต้ังอยูในหมูที่  11  โดยมีระบบการบริการตรวจวินิจฉัยของ

แพทยที่เปนไปในระดับข้ันพื้นฐาน  โดยมีหมอมุกดา  น่ิมบัวทองเปนแพทยชํานาญการคอยดูแลผูปวย

ที่มารับการรักษา เมื่อแพทยตรวจวินิจฉัยแลวพบวา   ระดับอาการของผูปวยมีความเสี่ ยงจึงจะทํา

เรื่องสงตัวคนไขใหไปรักษาตอที่โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยว  ชาวบานโดยสวนใหญจะเดินทางไปยัง

โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยวก็ตอเมื่อมีอาการรุนแรง   หากเปนอาการเพียงเล็กนอยก็จะหาซื้อยารักษา

อาการมาทานดวยตนเอง   ในกลุมชาวบานที่มีฐานะเพียงพอตอคาใชจายในการเดินทางและคา

รักษาพยาบาลก็เขาไปรักษากับโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและจังหวัดใกลเคียง  ดังเชน  โรงพยาบาล

หนองจอก   โรงพยาบาลเสรีรักษ  โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   โรงพยาบาล

รามาธิบดี  โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรในจังหวัดปราจีนบุรี  และรวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชน

อื่นๆ เปนตน    

 อยางไรก็ตาม  ในปจจุบันยังคงมีชาวบานที่พึ่งพาการรักษาอาการเจ็บปวยดวยการแพทย

ผสมผสานซึ่งการรักษาในที่น้ีเปนสวนหน่ึงของระบบความเช่ือที่ปรากฏข้ึนในชุมชนหมูที่  9    แมวา

การรักษาดังกลาวจะมีความคลุมเครือระหวางความเช่ือทางศาสนาอิสลามและพิธีกรรมในการรักษา

ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับไสยศาสตรประกอบกับการปดเปาผานผูประกอบพิธีกรรมที่เรียกขานกันวา 

"โตะหมอ" ซึ่งเปนที่รูจักกันดีของชาวบานในชุมชนหมูที่  9 หรืออีกคําเรียกขานที่รูจักในทํานอง

เดียวกันน้ีคือ  “หมอมนต”   หากทวาภายในชุมชนแหงน้ียังมีชาวบานที่มีมุมมองและความคิดเห็นที่

แตกตางในเรื่องการรักษาดังกลาว      แมกระน้ันก็ตามชาวบานในชุมชนพรอมดวยโตะหมอผู

ประกอบพิธีกรรมก็ยังคงรักษาความสัมพันธที่ดีตอกันไวไดไมวาจะในฐานะเครือญาติหรือสมาชิกใน

ชุมชนที่อาศัยรวมกันเปนพี่นองมุสลิมในชุมชนซึ่งมีพื้นฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมรวมกันมาเปนเวลา

ชานาน   มิติความสัมพันธดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นถึงบทบาทของโตะหมอที่มีตอชุมชนหมูที่  9  

บานคลองสิบหาซึ่งจะทําการศึกษาและกลาวถึงในบทตอไป  
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บทท่ี  5 

 

โตะหมอในชุมชนหมูท่ี  9  บานคลองสิบหา 

 

 เน้ือหาในบทน้ีเปนการกลาวถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของโตะหมอในชุมชนหมูที่  9  บาน

คลองสิบหา  วาโตะหมอมีประวัติความเปนมาของชีวิตอยางไร  มีความสัมพันธตอชุมชนอยางไรบาง  

เหตุใดจึงมีบทบาทในการรักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกผูคนทั้งในและนอกชุมชน  รวมไปถึงการประกอบ

พิธีกรรมในการรักษาดวยวามีลักษณะอยางไร   

 

ประวัติหมอมัสร่ี 

 โตะหมอซึ่งเปนที่รูจักกันดีของคนในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  คือนายมูฮําหมัดมัสรี่  

เลาะซําซู หรือที่ชาวบานเรียกขานกันวา ฮัจยีหมอมัสรี่  เกิดเมื่อปพ.ศ.  2485  ปจจุบันมีอายุยางเขา  

73  ป  อาศัยอยูกับภรรยาคนปจจุบันในบานตึกสูงสามช้ันซึ่งต้ังอยูริมคลองสิบหาฝงตะวันออก  ใน

ละแวกเดียวกันน้ันแวดลอมดวยที่อยูอาศัยของเครือญาติตระกูลเลาะซําซูมานานนับต้ังแตสมัยปูยาตา

ยายเปนผูบุกเบิกทีดิ่นในบรเิวณน้ี   มารดาของหมอมัสรีม่ีช่ือวา  ฟาติมะฮเปนบุตรสาวของนายกอเซม็

ทั้งสองลวงลับไปนานแลว  ปจจุบันจึงมีลูกหลานและญาติพี่นองอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงกันสืบมา  

โดยเฉพาะนองชาย คือ นายมูฮําหมัดตอฮา  ปจจุบันมีอายุ 64  ป และนองสาว คือ นางสาวอาอีซะฮ 

อายุ  62  ป ทั้งสามคนพี่นองตางก็ไปมาหาสูติดตอกันเปนประจํา 

 ชีวิตของหมอมัสรี่ในวัยเด็กเติบโตมาในชุมชนบานคลองสิบหาแหงน้ี  ไดรับการศึกษาวิชา

สามัญจนจบระดับช้ันประถมศึกษาปที่  4  จากโรงเรียนสกุลดี ฯ  ทั้งยังไดร่ําเรียนวิชาดานศาสนามา

มากมายจากครูกอรียผูสอนอัลกุรอานในชุมชน  มีเหลาเพื่อนพองในวัยเดียวกันเปนที่รูจักมักคุนทั่วไป  

โดยสวนตัวแลวหมอมัสรี่เปนคนรักการเรียนรูจึงสั่งสมประสบการณตางๆ มากมายมาต้ังแตเด็ก  เมื่อ

เติบโตไดเรียนรูดานการเกษตรและหันมาทําการเพาะปลูกพืชไร  พืชสวน  ไดแก  ทุเรียน  ลองกอง  

ยางพารา  และปาลมบนที่ดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งมีเน้ือที่ประมาณ 100  ไรในอําเภอปะทิว 

จังหวัดชุมพร  กระทั่งเมื่อประมาณปพ.ศ.  2504  นับต้ังแตเมื่อครั้งเกิดอุบัติเหตุใหพบเจอกับบท

ทดสอบของพระผูเปนเจา  หมอมัสรี่  ในวัย  18  ป  จึงไดเขาสูบทบาทของการเปนหมอผูรักษา
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โรคภัยไขเจ็บดวยศาสตรความรูที่เรียกวา  "อิ้ลมู"  และใหการรักษาแกผูคนทั้งในและนอกชุมชนคลอง

สิบหาจวบจนปจจุบันเปนระยะเวลา  54  ปมาแลว  เหตุการณในชวงเปลี่ยนผานชีวิตของหมอมัสรี่

เปนที่กลาวถึงกันในชุมชนวา  หมอมัสรี่ประสบอุบัติเหตุรายแรงถึงข้ันสลบไปนานถึงสามวันจนกระทั่ง

เกิดลําแสงสีขาวสาดสองลงมาบริเวณศีรษะของเขา    ทําใหเขาไดรับความเมตตาจาก    อัลเลาะฮ 

(ซ.บ.) โดยมีบัญชาใหเขาทําประโยชนในการรักษาและชวยเหลือผูคนที่กําลังเจ็บปวยและตกทุกขได

ยาก  เรื่องราวชีวิตของหมอมัสรี่ที่เผยแพรกันในชุมชนแหงน้ีเปนที่รูจักกวางขวางออกไปแกผูคนใน

ชุมชนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงกัน  ผูคนจํานวนมากจึงเดินทางเขามาพึ่งพิงและขอความชวยเหลือในการ

รักษาโรค  โดยเฉพาะอยางย่ิงโรคเรื้อรังและอาการเจ็บปวยที่รักษาไมหายมายาวนาน    ไดแก                  

โรคอัมพฤกษและอัมพาต  รวมไปถึงอาการทางจิตที่ถูกครอบงําจากชัยตอนหรอืผรีายจากการโดนของ

 ในเวลาตอมา  ชวงประมาณปพ.ศ.  2530  หมอมัสรี่ วัย  44  ป  ไดเดินทางเขามาทําการ

รักษาใหกับผูปวยในชุมชนยานกิ่งเพชร  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  ดวยเปนการตอบรับคําเช้ือ

เชิญของคนไขรายหน่ึงซึ่งมารับการรักษาอยูเปนประจําจนกระทั่งอาการเจ็บปวยของเขาบรรเทาลง

และหายขาดไปในที่สุด  ต้ังแตน้ันเปนตนมาคนไขรายน้ีจึงคอยดูแลและอํานวยความสะดวกตางๆ 

ใหกับหมอมัสรีใ่นขณะที่ทําการรักษาตลอดมา  รวมไปถึงการสนับสนุนใหหมอมัสรี่ไปประกอบพิธีฮัจย

ที่นครมักกะฮเปนประจําอยางตอเน่ืองอยูหลายครั้ง  ตลอดเวลาที่ผานมา  หมอมัสรี่ไดเดินทางไป

ประกอบพิธฮัจยมา 7  ครั้งแลว   โดยครั้งลาสุดเมื่อปพ.ศ. 2554  หมอมัสรี่ไดรวมเดินทางไปประกอบ

พิธีฮัจยกับแซะมาลิกี  ดีเจริญซึ่งเปนคนในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาเชนเดียวกัน    นอกจากน้ี

หมอมัสรี่ยังไดรับเงินสนับสนุนในแตละเดือนจากคนไขรายน้ีเปนจํานวนหน่ึงหมื่นบาทเพื่อใชจายตาม

อัธยาศัย  ไมวาจะเปนตนทุนในการซื้อยาสมุนไพรไวใชในการรักษาผูปวยตางๆ หรือคาใชจายในการ

บํารุงและซอมแซมที่อยูอาศัย  ดวยเหตุน้ีบานของหมอมัสรี่จึงมีสภาพดีและไมคอยชํารุดทรุดโทรมนัก

แมวาจะตองประสบอุทกภัยก็ตาม  เพราะไดรับการซอมแซมและตกแตงใหมอยูเสมอ 

 หลังจากที่หมอมัสรี่เขามาทําการรักษาใหกับคนไขในชุมชนยานกิ่งเพชร  กรุงเทพฯ เปนชวง

ระยะหน่ึงแลวจึงเดินทางไปอาศัยและทําการรักษาอยูในชุมชนบานกุม  จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปนบาน

ของภรรยาคนแรกที่แตงงานแลวมีบุตรดวยกันสามคน  ปจจุบันบุตรทั้งสามตางกท็ํางานหาเลีย้งตนเอง

และคอยดูแลมารดาในจังหวัดเพชรบุรี  ภายหลังเมื่อหยาขาดจากกันแลว  ประมาณปพ.ศ.  2548  

หมอมัสรี่จึงยายมาปลูกบานอยูกับภรรยาคนใหมในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  เมื่อปพ.ศ.  

2554  เกิดอุทกภัยทําใหบานชํารุดทรุดโทรม   หลังจากหมอมัสรี่กลับจากการประกอบพิธีฮัจยที่นคร

มักกะฮแลวจึงตัดสินใจปลูกบานใหมใหมีลักษณะเปนตึกสูงสามช้ันซึ่งเสร็จสมบูรณในป  พ.ศ.  2555                
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มีคาใชจายรวมเปนเงินทั้งสิน้กวา  4  ลานบาท  บริเวณช้ันลางของบานจัดวาเปนสถานที่สําคัญในการ

เปดเปนพื้นที่ใหบริการรักษาแกผูคนที่เขามาพึ่งพิงและรับการรักษาเรื่อยมาจวบจนทุกวันน้ี   

 

รูป 17 บานของหมอมัสร่ีในสภาพปจจุบัน  ภายในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 

 

รูป 18  พ้ืนที่ประกอบพิธีกรรมการรักษา 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 
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แบบแผนการใหบริการรักษาของหมอมัสร่ี 

 ในแตละสัปดาหจะมีคนไขเดินทางเขามารับการรักษาที่บานของหมอมัสรี่ซึ่งเปนผูตอนรับ

และใหบริการดวยตนเองอยูเสมอ  สําหรับเวลาในการใหบริการในแตละวันน้ันจะเริ่มมีคนไขรายแรก

เดินทางมาถึงต้ังแตชวงเชาประมาณเจ็ดนาฬิกาเปนตนไปจนสิ้นสุดที่คนไขรายสุดทายในชวงเวลาไม

เกินหกโมงเย็น  การใหบริการยกเวนเฉพาะวันศุกร  เน่ืองจากเปนวันที่มีการละหมาดสุนัตที่มัสยิด  

หมอมัสรี่จึงไมสะดวกในการใหบริการ  ทั้งน้ีคนไขหลายรายที่เขามารักษาเปนประจํามักจะติดตอนัด

หมายทางโทรศัพทกับหมอมัสรี่มากอนแลว  ในขณะที่บางรายเปนคนไขรายใหมไดทราบช่ือเสียงของ

หมอมัสรี่จากคําแนะนําของคนรูจักก็จะเดินทางเขามาโดยการสอบถามเสนทางไปบานของหมอมัสรี่

จากผูคนที่อาศัยอยูในละแวกน้ัน  เมื่อคนไขเดินทางมาถึงก็จะไดรับการเช้ือเชิญอยางเปนกันเอง  

จากน้ันหมอมัสรี่กจ็ะจดัแจงสอบถามอาการเจ็บปวยเพื่อคนหาสาเหตุและใหคําอธิบายเกี่ยวกับอาการ

รวมไปถึงเริ่มตนใหการรักษาทันที 

 ในการคนหาสาเหตุของความเจ็บปวย  เริ่มแรกหมอมัสรี่จะสอบถามช่ือและนามสกุลของ

คนไข  จากน้ันก็จะน่ังขัดสมาธิและหลับตาเขาฌาน  ในขณะเดียวกันก็จะสอบถามอาการจากคนไข

เปนระยะๆ   เมื่อหมอมัสรี่ไดรับรูสาเหตุอาการเจ็บปวยจากฌานแลวก็จะอธิบายใหคนไขฟงวาอาการ

เจ็บปวยที่เปนน้ันมีสาเหตุเกิดมาจากอะไร  ตองรักษาและหาทางแกไขอยางไร  เมื่อคนไขไดรับทราบ

แลวก็จะเริ่มใหหมอมัสรี่รักษาทันที  คนไขทุกรายจะไดรับการรักษาจากหมอมัสรี่ดวยวิธีปดเปาโรค

รายจากบทดุอาและด่ืมนํ้าดุอาซึ่งเปนนํ้าสะอาดที่หมอมัสรี่เปาดุอาลงไปแลวจัดเตรียมไวในกระปองสี

ขุนมีฝาปดมิดชิด  นํ้าดุอาน้ีนอกจากจะใหคนไขด่ืมในพิธีกรรมการรักษาแลว  คนไขบางรายยังตองใช

นํ้าดุอาน้ีอาบเพื่อชําระลางสิ่งช่ัวรายที่สงิอยูในรางกายซึง่เปนสาเหตุทําใหเกิดการเจ็บปวยกอนที่จะทํา

การนวดรักษากับหมอมัสรี่ตอไป  เมื่อทําการนวดรักษาปดเปาดวยดุอาเรียบรอยแลว คนไขจะไดรับ

นํ้าดุอาน้ีกลับไปเพื่อใชด่ืม  ใชอาบและรดหลังคาบานเพื่อปองกันคนในครอบครัวใหพนภยันตรายจาก

สิ่งช่ัวรายตางๆ   ในขณะที่คนไขบางรายจะไดรับยาสมุนไพรกลับไปรับประทานเพื่อรักษาอาการ

จนกวาจะครบกําหนดนัดหมายใหมารักษาครั้งตอไปในระยะเวลาหน่ึงถึงสองสัปดาห 

 หมอมัสรี่ใหความเหน็วา  อาการเจ็บปวยและโรคภัยตางๆลวนมีสาเหตุที่มาที่ไปดวยกันทั้งสิ้น

ซึ่งเปนสิ่งที่หมอผูทําการรักษาตองเขาถึงใหได  สวนความสามารถในการรักษาใหหายขาดน้ันข้ึนอยู

กับความประสงคของพระผูเปนเจา   
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“หากอัลเลาะฮ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ไมประสงคใหเขาผูน้ันหายขาดจากโรคภัยที่กําลัง

เจ็บปวย  โรคภัยที่เปนน้ันก็จะไมหายตอใหทําการรักษาดวยวิธีใดและใชระยะเวลาเพียงใดก็ตาม” 

(มูฮําหมัดมัสรี่  เลาะซําซู, สัมภาษณ, 14 ก.พ.  2558)   

เมื่อเปนเชนน้ีการรักษาอาการใดๆ ก็ตามจึงจําเปนตองพึ่งพาการวิงวอนตออัลเลาะฮ (ซ.บ.)  

ใหพระองคทรงเมตตา  ปกปองและคุมครอง  ตลอดจนชวยดูแลใหการรักษาน้ันเปนไปดวยดี  ในการ

น้ีจึงมีบทอานเพื่อวิงวอนตอพระผูเปนเจาหรือที่เรียกวา ดุอา ประกอบไวใชในการรักษาของหมอมัสรี่

ตลอดมา  บทดุอาที่กลาวถึงน้ีคนไขที่มารักษาจะไดรับทราบจากปากของหมอมัสรี่และจะเขียนจดใส

แผนกระดาษไวอานและทองจําดวยตนเอง ทั้งน้ีหมอมัสรี่มักจะเนนยํ้าใหทุกคนทราบวา  ไมวาจะเวลา

ใดก็ตามที่ใชดุอาเหลาน้ี  ผูกลาวจะตองใชความต้ังมั่นต้ังใจวิงวอนตออัลเลาะฮ (ซ.บ.) ขอใหหายจาก

โรคภัยและความเจ็บไขไดปวยซึ่งเปนบททดสอบอันย่ิงใหญน้ีดวยเถิด   

 กอนที่จะกลาวดุอาตางๆ  หมอมัสรี่แนะนําใหอานซูเราะหอัลฟาตีหะฮซึ่งถือเปนซูเราะหที่

สําคัญ จํานวน  20 รอบจบเปนอยางนอยพรอมกับอานซูเราะหที่มีคําข้ึนตนดวย กุล อีก 4 ซูเราะห  

ไดแก  ซูเราะหอัล-มะซัด, ซูเราะหอัล-อิคลาศ, ซูเราะหอัล-ฟะลัก และซูเราะหอัน-นาสซึ่งซูเราะห

ทั้งหมดน้ีลวนปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานทั้งสิ้น  เมื่ออานซูเราะหขางตนครบแลวใหกลาวตามดวยคํา

อานของดุอาดังน้ี  "ซุบ-บะ-ฮา-นัล-ลอฮ  -  ลา-อิ-ลา-ฮะ-อิล-ลัล-ลอฮ - มุ-ฮัม-มะ-ดะ-รอ-ซู-ลุล-ลอฮ" 

ใหกลาวซ้ํา 2 รอบจบ   พรอมนึกในใจวาขอใหหายจากอาการเจ็บปวยที่เปนอยู     จากน้ันกลาวตาม

วา "ยา-อัย-ยุ-ยา-กอย-ยูม"   นึกในใจขอใหรักษาโรคใหหายขาดได    ถัดมาจึงกลาววา "ละ-ฮุม-มะ-

ยะ-อา-ละ-ฮุม-มะ-เราะฮ-มะ"  นึกในใจขอใหอัลเลาะฮ (ซ.บ.) คุมครองใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ

และอุบัติเหตุใดๆทั้งปวง  และปดทายดวยการกลาววา "ยา-กอ-เด็ม - ยา-ดา-เงม - ยา-อา-ฮัด - ยา-

วา-เฮง - ยา-ซอ-มัต - ยา-ซัล-ยะ-ดา-เล-วัน-อิก-รอม"  เพื่อใหไดผลเขาสูรางกายเร็วข้ึน  ในขณะที่

กลาวดุอาใหทําไปพรอมๆ กับการปนขาวสุก  ใสนํ้ารอนหรือเหลาขาวพอใหจับตัวเปนกอนผสม

หอมแดงตม 15 หัว  เมื่อกลาวจบแลวจึงใหรับประทาน 

 นอกจากน้ี  คนไขเขามารักษากับหมอมัสรี่มักจะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวการรักษาวา  การใช

ยารักษาโรคที่ตอเน่ืองจะทําใหเกิดผลขางเคียงและเปนอันตรายตออวัยวะภายในรางกาย  ย่ิงหาก

ผูปวยเปนโรครายแรงที่ตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อไปพบแพทยก็จะเริ่มการรักษาดวยการ

ซักถามอาการ  วินิจฉัยโรค  ฉีดยาหรือสั่งยาใหรับประทานตอเน่ือง  ตลอดจนกระบวนการรักษาที่

เกี่ยวของกับการผาตัด  และการรักษาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะการทําเ คมีบําบัดใหผูปวยโรคมะเร็ง                     
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สิ่งเหลาน้ีเปนการรักษาที่หมอมัสรี่มองวายังไมใชการรักษาที่เพียงพอที่จะทําใหผูปวยหายขาดจาก

อาการเจ็บปวยได  เพราะการพึ่งยาเคมีเพียงอยางเดียวจะทําใหตับไตถูกทําลายและสงผลกระทบตอ

ระบบอื่นๆ ในรางกาย  เน่ืองจากรางกายของมนุษยเรามีระบบการทํางานสําคัญอยูหลายระบบ  

ดังน้ันการรับประทานยาแตละชนิดจึงไมควรติดตอกันนานเกินไปเพราะจะทําใหเกิดการสะสมและ

เปนพิษตอรางกาย 

 ตลอดระยะเวลากวา  54  ป  การรักษาของหมอมัสรี่ที่มีข้ันตอนจากการสอบถามอาการ

ผูปวยประกอบกับการจับชีพจรลมปราณตางๆในรางกาย  การสังเกตลักษณะอาการที่ปรากฏใหเห็น

ภายนอก  รวมทั้งการหลับตาเพงจิตในขณะทําการเขาฌานเพื่อคนหาสาเหตุตางๆ และการใชยา

สมุนไพรในการรักษาผูปวยตามลักษณะอาการของโรคจึงเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน  โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการรักษาดวยยาสมุนไพรซึ่งหมอมัสรี่ไดอธิบายวา  การใชยาสมุนไพรจะชวยเยียวยาอาการ

เจ็บไขไดปวยไดดีกวาการใชยาแผนปจจุบันที่ไดจากแพทยทีไ่ปรักษาตามโรงพยาบาลตางๆ ซึ่งลักษณะ

และประเภทของยาที่ไดก็จะเปนยาออกฤทธ์ิรักษาอาการประเภทแกปวดลดไข  แกอักเสบติดเช้ือ 

ฯลฯ  หากแตยาสมุนไพรกลับมีหลากหลายชนิดใหนํามาใชรักษาและบรรเทาอาการตางๆ ได  

ตัวอยางคนไขบางรายมีอาการเจ็บปวยเชน  ผูปวยที่มีอาการเหน่ือยลาอาจมีสาเหตุมาจากเสนเลือด

หัวใจตีบควรรับประทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันในเสนเลือด  ผูที่มีอาการอักเสบภายนอกใหใชพิมเสน

ทาบริเวณแผลอักเสบเปนหนองจะชวยใหแผลแหงและลดหนอง   ผูปวยที่มีอาการปวดทองโรค

กระเพาะใหนําแปงมันผสมไขขาวละลายเปนนํ้าเพื่อด่ืมแทนยาธาตุซึ่งเปนยาแผนปจจุบันที่มักนิยมใช

เพื่อลดอาการปวดทองแนนจุกเสียดแตอาจมีสวนผสมของแอลกอฮอลทําลายระบบกระเพาะอาหาร

และลําไส   ผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะไมเกรนควรรับประทานลูกยอตม  ใบชะพลู  ลูกใตใบ  ดอก

กระเจี๊ยบ  ใบต้ังโอ   หากมีไขใหรับประทานสะเดา  สวนผูปวยที่มีอาการรอนในใหใชนํ้ามันมะพราว

ในการรักษาโดยด่ืม 1 ชอนชา  และใชนวดรักษาอาการปวดเมื่อยตางๆ ตามรางกายอยางตอเน่ือง   

 กวาที่การรักษาของหมอมัสรี่จะไดรับการยอมรับและเปนที่วางใจใหกับผูคนที่เขามารับการ

รักษาอยางทุกวันน้ี    หมอมัสรี่ไดเลาถึงประสบการณดังกลาววา  เมื่อประมาณป พ.ศ.  2534              

คนไขของเขาเคยตองพบเจอกับการโตแยงจากหมอที่รักษาผูปวยในโรงพยาบาลรัฐแหงหน่ึงใน

กรุงเทพฯ มาแลววาการรักษาของเขารักษาผูคนไมไดจริงตามหลักวิชาการแพทยเพราะเปนหมอดู  

และการตรวจวินิจฉัยของหมอก็ไมพบความผิดปกติของอวัยวะในรางกายแตอยางใดจึงไมไดทําการสั่ง

ยาให  คนไขรายน้ันมีอาการไมดีข้ึนจึงกลับไปหาหมอมัสรี่อีก  เมื่อทราบเรื่องราวจากคนไข  หมอมัสรี่

จึงโตกลับไปดวยขอมูลความรูเกี่ยวกับการรักษาที่เขาไดวิเคราะหและวินิจฉัยจากอาการของผูปวยที่มี
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ลักษณะของไตอักเสบ  ตับอักเสบ  ปอดอักเสบ  ปอดบวม ไขสูง และกระเพาะอาหารอักเสบ   โดย

แนะนําใหคนไขรายน้ันไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลเอกชนแหงใหมแทน  เมื่อคนไขรายน้ันไป

รักษากับหมอที่โรงพยาบาลแหงใหม   หลังจากที่หมอทําการเอกซเรยแลวก็พบวาผูปวยมีอาการ

ผิดปกติที่อวัยวะสวนตางๆ ดังที่หมอมัสรี่กลาวถึงจริงๆ  คนไขรายน้ันจึงวางใจที่จะรักษากับหมอมัสรี่

ตอไป  แมวาจะรับการรักษารวมไปกับหมอที่โรงพยาบาลเอกชนก็ตาม  ดวยประสบการณในการ

รักษาและความรูเรื่องยาสมุนไพรที่สั่งสมมาทําใหหมอมัสรี่เปนที่รูจักของชาวบานในชุมชนและไดรับ

การเช้ือเชิญจากคนไขซึ่งจะเขามาเปนนายจางเพื่อขอซื้อสูตรยาไปผลิตเปนยาสมุนไพรบรรจุแคปซูล

กับบริษัทยาแหงหน่ึงในกรุงเทพฯ เพื่อเปนรายไดประจําในอัตราที่สูงกวาการเปนหมอรักษาคนไข

เดือนละประมาณ  40,000  บาท  แตหมอมัสรี่กลับปฏิเสธเพราะมคีวามเห็นวา  แมวาจะมีรายไดจาก

การรักษาคนไขเดือนละประมาณ 1,000  บาท  แตก็เปนการชวยเหลือผูคนจากการรักษาซึ่งไดผลบุญ

มากกวาการทํางานอื่นๆ หลายเทานัก  อยางไรก็ตามแมวาหมอมัสรี่จะปฏิเสธกับนายจางเรื่องการเขา

รวมทํางานเพื่อผลิตยาไปแลว  แตก็ยอมใหสูตรยาบางประเภทแกนายจางคนน้ันไปในฐานะที่เปน

คนไขประจําที่รักษาใหมานานทั้งยังขอรองวาอยาผสมแปงมันลงไปในสูตรยาสมุนไพรดังกลาวเด็ดขาด

เพราะจะทําใหยาออกฤทธ์ิไดไมเต็มที่และเปนการเอาเปรียบผูบริโภค  ทุกวันน้ีหมอมัสรี่จึงสั่งทํายา

สมุนไพรบรรจุแคปซูลไวรักษาผูปวยดวยตนเองและจัดจําหนายแกคนไขตามการรักษาแตละอาการ  

เชน  ยาแคปซูลขมิ้นชัน  ยาแคปซูลบอระเพด็  ยาแคปซูลมะรุม  ยาแคปซูลข้ีเหล็ก  ยาแคปซูลสะเดา  

นํ้ามันมะพราวสกัดเย็น เปนตน 

 ทั้งน้ีหมอมัสรี่เนนยํ้าวา  นอกจากการรักษาอาการเจ็บปวยจําเปนตองใชหลักความรูในเรื่อง

ตัวยาวามีสวนประกอบมาจากพืชชนิดใด  มีรสเปนอยางไร  มี สรรพคุณและโทษอยางไรแลว                  

หมอผูรักษายังตองใชหลักความรูในการรักษาที่อัลเลาะฮ (ซ.บ.) ทรงบัญญัติไวดวยเพราะตัวยาตางๆ 

มีคุณคาในตัวของมันดังที่อัลเลาะฮ (ซ.บ.) ไดทรงสรางและกําหนดไว  รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการ

กระทําซึ่งเปนขอหามของการปฏิบัติตางๆ อันเปนสาเหตุของการเกิดโรคและนําไปสูอาการเจ็บปวย 

และการรักษาความสะอาดของอวัยวะตางๆ ในรางกายตามบทบัญญัติที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน  
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การรักษาความเจ็บปวยท่ีเกิดจากญินและชัยตอน 

คนไขหลายรายที่มารับการรักษากับหมอมัสรี่ซึ่งมีสาเหตุของความเจ็บปวยนอกเหนือไปจาก

ความผิดปกติของระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย  จะไดรับทราบสาเหตุของความ

เจ็บปวยจากหมอมัสรี่หลังจากสอบถามอาการและน่ังหลับตาเขาฌานแลววา  มีสาเหตุของความ

เจ็บปวยมาจากการครอบงําของสิ่งช่ัวรายที่รุกรานเขาสูอวัยวะภายในรางกาย  สิ่งช่ัวรายดังกลาวน้ัน

เรียกวา ญินหรือชัยตอน  เปนสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกอัลเลาะฮ (ซ.บ.) สรางข้ึนมาจากไฟกอนที่พระองคจะ

สรางมนุษยคนแรกข้ึนมาจากดิน คือ นบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม   ประเภทของญินที่เขามาทํารายผูคน

ใหเกิดความเจ็บปวยน้ันจัดวาเปนญินรายตองขับไลและขจัดออกไปจากการสิงอยูในรางกายมนุษย   

สําหรับความเจ็บปวยที่จะเกิดข้ึนน้ันข้ึนอยูกับจิตใจเปนสําคัญ  เมื่อจิตใจออนแอก็จะถูก

ครอบงําไดงาย  ญินและชัยตอนก็จะกลั่นแกลงใหผูปวยขาดศรัทธาตออัลเลาะฮ (ซ.บ.)  เมื่อมีรางกาย

ที่ไมสมบูรณก็จะไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะฮ (ซ.บ.) ได   นอกจากน้ีการครอบงํา

ดังกลาวยังเกิดข้ึนไดไมเพียงเฉพาะแตคนมุสลิมเทาน้ัน  แตยังรวมไปถึงคนตางศาสนาที่สามารถถูก

ครอบงําจากญินและชัยตอนได  ญินราย   เมื่อถูกการครอบงําแลวจําเปนตองรักษาโดยการอานดุอา

ปดเปารักษาใหคนไขกลับมามีสภาพจิตใจที่สมบูรณดังเดิม  ประกอบกับรักษาอาการเจ็บปวยทาง

รางกายและโรครายตางๆ ใหหมดไป  คนไขที่มีอาการดังกลาวตองด่ืมนํ้าและอาบนํ้าดุอาที่หมอมัสรี่

จัดเตรียมไว  จากน้ันหมอมัสรี่จะทําการนวดรักษาประกอบการอานดุอาเปาไปตามรางกายต้ังแต

ศรีษะ  ลําคอ  หัวไหล  แขน  ฝามือ  เอว  แผนหลัง  ขา และฝาเทา  ในชวงพิธีกรรมของการรักษา

ผูปวยที่มีอาการถูกครอบงําจะไดรับการขับไลจากกริชที่ลงดุอาโดยหมอมัสรี่จะนําผาหน่ึงผืนซึ่งมี

อักขระสีแดงเขียนไวทั้งผืนมาคลุมรางกายของคนไขแลวใชดามกริชเคาะบริเวณหัวไหลและหัวเขาของ

ผูปวย  ขณะเดียวกันก็อานดุอาเปาและพรมนํ้าดุอาลงมาตามตัวของคนไข  เมื่อนําผาคุลมออกแลว

หมอมัสรี่จะเนนเปาดุอาไปที่ศรีษะและบริเวณหูทั้งสองขางของคนไขและใหคนไขด่ืมนํ้าดุอาอีกครั้งใน

ข้ันตอนสุดทายจึงจะเสร็จสิ้นการรักษาในแตละครั้ง  สําหรับการติดตามอาการของผูปวย  หมอมัสรี่

จะนัดหมายคนไขใหมารับการรักษาสัปดาหละ  1  ครั้ง  เมื่ออาการดีข้ึนและหมดจากการครอบงํา

ของญินและชัยตอนแลว  สภาพรางกายและจิตใจของผูปวยก็จะกลับมาเปนปกติและไมตองมาทําการ

รักษาอีก  ถึงกระน้ันก็ตาม  แมผูปวยที่หายดีจะไมไดมาทําการรักษากับหมอมัสรี่แลว  แตหมอมัสรี่ก็

ยังคงวิงวอนและขอดุอาใหกับคนไขทุกรายที่เคยมาทําการรักษาดวยน้ันใหเขาไดรับการปกปอง

คุมครองจากองคอัลเลาะฮ (ซ.บ.) ตลอดไป 
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 คนไขและญาติของผูปวยบางรายที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวยที่เกิดจากญินและ

ชัยตอนจะไดรับบทดุอาไวทองจําใหข้ึนใจเพื่อใชอานปองกันตัวในยามคับขัน  บางรายจะไดรับอาซีมัต

จากหมอมัสรี่ใหพกติดตัวไวเปนเครื่องปองกันตัวเองใหพนจากอันตรายทั้งหลาย   อาซีมัตที่วาน้ีคือ  

แผนกระดาษขนาดเอสี่ที่บรรจุรูปภาพและเสนผมที่เด็ดจากกลางศีรษะจํานวน 3 เสนของผูที่จะเปน

เจาของอาซีมัตอันน้ัน  จากน้ันหมอมัสรี่จะเขียนตัวอักษรภาษาอาหรับเปนลวดลายคลายรูปสิงโตลง

ไปแลวอานดุอาเปาลงไปสามครั้งขณะที่พับกระดาษใหมีขนาดเล็กลงประมาณหน่ึงน้ิวครึ่งผูกมัดดวย

ไหมสีขาวปดทับรอยตอดวยนํ้าตาเทียนไข  เมื่อทําเสร็จเรียบรอยแลวจึงใหเจาของนําติดตัวไว

ตลอดเวลา   สวนคนไขบางรายก็จะไดรับแผนกระดาษทําสําเนาอักขระภาษาอาหรับซึ่งลงดุอาเปน

ลวดลายคลายรูปสิงโตใหเก็บไวในบานเพื่อปองกันเหตุรายตางๆ  รวมไปถึงนํ้าดุอาที่บรรจุไวใน

ถุงพลาสติกเมื่อคนไขนํากลับไปบานแลวก็จะบรรจุใสขวดเก็บรักษาเปนอยางดีเผื่อไวใชในยามประสบ

เหตุภัยรายแรง  

 
รูป 19 หมอมัสร่ีในวัย 40  ปขณะประกอบพิธีกรรมการรักษาที่บานในจังหวัดเพชรบุรี 

ที่มาภาพ: ประกิจ  มีจ่ันเพชร  (เมษายน  2528) 

 

 
รูป 20  อุปกรณที่ใชในพิธีกรรมการรักษา 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 
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ผูปวยท่ีมารับการรักษาจากหมอมัสรี ่

 กรณีศึกษานายฮามิร  บินซอและ  อายุ  51  ป  มีอาชีพขับรถรับจาง   เดิมอาศัยอยูใน

จังหวัดนราธิวาสเพิ่งยายมาอยูที่บานหลังใหมในหมูบานยานพุทธมณฑลสาย  1  กําลังประสบกับ

ปญหาสุขภาพคือมีอาการปวดหลังมาหลายป  และที่บานกําลังเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับภรรยา  

จึงเขามารับการรกัษากับหมอมัสรี่เปนครั้งแรกโดยมีนายมูฮําหมัดซึ่งเปนคนรูจักและคุนเคยเปนคนพา

เดินทางเขามาที่บานหมอมสัรีด่วยรถกระบะสวนตัว  เมื่อพบกับหมอมัสรี่  นายฮามิรไดเลาอาการและ

ปญหาทะเลาะเบาะแวงกับภรรยาซึ่งกําลังเปนกังวลใหหมอมัสรี่ฟง  หมอมัสรี่จึงเริ่มใหการรักษาแก

เขาดวยการนวดศรีษะและใหยาสมุนไพรไปรับประทาน  หลังจากนวดรักษาอาการปวดศรีษะแลว  

หมอมัสรี่ก็สอบถามเกี่ยวกับความเปนอยูในบานหลังใหม  เมื่อหมอมัสรี่หลับตาเขาฌานพบวาในบาน

หลังน้ีมีญินรายสิงอยูจะสรางความเดือดรอนใหกับผูอยูอาศัยจงึใหอานดุอาปองกันวา “ละ-ฮุม-มะ-ยะ-

อา-ละ-ฮุม-มะ-เราะฮ-มะ  นึกในใจขอใหอัลเลาะฮ (ซ.บ.) คุมครองใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและ

อุบัติเหตุใดๆทั้งปวง”   และยังทําอาซีมัตไวใหพกติดตัวดวย  กอนกลับนายฮามิรไดจดบันทึกดุอาจาก

หมอมัสรี่เพื่อใชอานเปนประจําทุกวัน  นอกจากน้ีหมอมัสรี่ยังใหนํานํ้าดุอาไปราดรดใหทั่วบริเวณบาน

เพื่อดับความทุกขและปองกันปญหารายแรง  ดวยระยะทางและความไมสะดวกในการเดินทางมาหา

หมอมัสรี่บอยๆ หากอาการยังไมดีข้ึนหมอมัสรี่ก็จะจัดสงยาไปใหตามที่อยูทางไปรษณีย 

 

รูป 21 หมอมัสร่ีขณะกําลังทําอาซีมัต 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 
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 กรณีศึกษานางซอมะฮ  เพชรงาม  อายุ 68  ป  อาศัยอยูยานออนนุช  กรุงเทพฯ  ลูกชายพา

มารักษากับหมอมัสรี่เพราะไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลแลวอาการไมดีข้ึน  หมอบอกวาปวยเปนไส

ต่ิงอักเสบตองทําการผาตัด  แตกลับไมหายดี  อาการปวดทองย่ิงรุนแรงข้ึน  เมื่อมาหาหมอมัสรี่พบวา

ไมไดเปนไสต่ิง  แตโดนทําของใสจึงมีญินรายเขามาสิงอยูในรางกายใหเจ็บปวยตองรักษาโดยการปด

เปาดวยดุอา  เมื่อรักษาดวยยาสมุนไพรของหมอมัสรี่ประกอบกับการนวดปดเปาดุอาแลวอาการก็

คอยๆ เริ่มดีข้ึนจนในที่สุดก็หายเปนปกติ 

กรณีศึกษาฮัจยีฮากีมและภรรยาเดินทางมาจากบานยานสุเหราอาจารยเซ็ง ประชาอุทิศ 70             

พานางฟาติมะฮมารดาวัย  70  ปกวามานวดรักษาอาการอัมพาต  นับต้ังแตตนเดือนกุมภาพันธเปน

ตนมาทุกสัปดาหจะเดินทางเขามาพบหมอมัสรี่ใหทําการนวดรักษาพรอมทั้งขับไลญินรายใหออกไป

จากรางกายของนางฟาติมะฮ  เริ่มแรกอาการยังไมดีข้ึน  แตเมื่อหมอมัสรี่นวดจับเสนใหเปนเวลากวา

สองถึงสามสัปดาหรางกายก็เริ่มขยับไดมากข้ึน  ประกอบกันน้ันการรับดุอาขณะที่หมอมัสรี่นวดรักษา

ทําใหมารดาดูมีจิตใจดีข้ึนไมเครียดมากนัก  อาการปวดทองที่มักเปนก็เริ่มหายไป  เมื่อมารักษา

วันน้ีฮัจยีฮากีมหวังใหญินรายออกไปจากรางกายของมารดาไดหมดสิ้นสักทีและไมกลับมารังควานอีก  

  

รูป 22  หมอมัสร่ีขณะทําการนวดรักษาคนไขอัมพาต 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 

 

 กรณีศึกษานางซัลมา  วัย  62  ป ชาวบานในชุมชนสุเหราแดง หนองจอก  ไดเดินทาง

โดยสารรถสองแถวมายังบานของหมอมัสรี่พรอมบุตรสาวเพื่อนําสิ่งของมาใหหมอมัสรี่ประกอบ

พิธีกรรมรักษาและคลายความทุกขรอนในบานเน่ืองจากมีปญหาเรื่องที่ดินที่อยูอาศัย    กอนหนาน้ี

หน่ึงสัปดาหทั้งสองไดมาพบกับหมอมัสรี่แลวสั่งใหกลับไปนําทราย นํ้าและเสื้อผาของเจาบานมาใช
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ประกอบพิธีกรรม  แตเมื่อมาถึงแลวปรากฏวาหมอมัสรี่ไมอยูบานเพราะเดินทางไปดูไรดูสวนที่อําเภอ

ปะทิวในจังหวัดชุมพร จะกลับมาที่คลองสิบหาภายในวันอาทิตยที่จะถึงน้ี  ทั้งสองจึงขอเบอรโทรศัพท

จากนองชายของหมอมัสรี่เพื่อสอบถามวาจะใหนําสิ่งของไวฝากกับใครไดบาง  เน่ืองจากทั้งสองยังไม

สะดวกมาอีกครั้งในวันอาทิตยน้ี  หลังจากพูดคุยทางโทรศัพทเปนที่เรียบรอยแลว  กอนเดินทางกลับ

ทั้งสองจึงฝากสิ่งของไวที่บานหลานสาวของหมอมัสรี่ซึ่งอยูตรงขามกัน  หลังจากน้ันเมื่อหมอมัสรี่

เดินทางกลับมาก็ไดรับสิ่งของเหลาน้ันไปเก็บไวเพื่อเตรียมประกอบพิธีกรรมตอไปพรอมกับที่เจาของ

เรื่องจะมาติดตออีกครั้งตามนัดหมาย  สําหรับการประกอบพิธีกรรมดังกลาวไมไดกระทําในที่โลงแจง

หรือเปนที่สังเกตเห็นไดดังเชนพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บปวยใหกับคนไขตางๆ  กรณีน้ีจึงเปน

พิธีกรรมที่นอกเหนือไปจากการรกัษาโรคภัยไขเจ็บ  แตเปนการเยียวยารักษาจิตใจของผูเดือดเน้ือรอน

ใจและเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรมขับไลสิ่งช่ัวรายจากญินและชัยตอนดวยการสงดุอาปดเปาไปยังที่สิง

สถิตแหงน้ันผานการเขาฌานประกอบกับการวิงวอนตออัลเลาะห (ซ.บ.) ใหทรงคุมครองตอผูอยูอาศัย

ในบานหลังน้ันใหปลอดภัย 

 กรณีศึกษานายฮาซัน อายุ 68 ป  พรอมดวยภรรยา อายุ 63 ป  และบุตรชายอายุ 31  ป 

เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีเขามารักษาอาการโดนของกับหมอมัสรี่  เน่ืองดวยทั้งเขาและภรรยา

ตางมีอาการเจ็บปวยรุนแรง  เมื่อทราบสาเหตุจากหมอมัสรี่ขณะเขาฌานวา  เปนการเจ็บปวยที่เกิด

การจากการโดนของทําใหมญีินรายเขามาทาํอันตรายตอรางกาย  นายฮาซันจึงสอบถามถึงผูกระทําวา

เปนใครและตองการอะไรจึงทํารายตนกับภรรยาใหเจ็บปวดรุนแรงขนาดน้ี  หมอมัสรี่ช้ีวาคนที่ทําของ

ใสเปนภรรยาใหมของบุตรชายตองการใหหยาขาดจากภรรยาเกาแลวจดทะเบียนสมรสดวยกัน  แต

ภรรยาเกาของบุตรชายไมยอม  ทางฝายภรรยาใหมจึงหาทางใหเกิดเรือ่งรายแรงแกครอบครัวของสามี  

หลังจากเขาฌานแลว  หมอมัสรี่ไดใหนายฮาซันและภรรยาเตรียมตัวอาบนํ้าดวยนํ้าดุอาแลวมานวดปด

เปาดวยดุอาอีกครั้ง  จากน้ันใหดุอากลับไปทองจําและใหอานทุกวัน  รวมไปถึงทําอาซีมัตใหติดตัวทั้ง

สามคน  และมอบแผนกระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอาหรับคลายรูปราชสีหใหติดบานไว  ทั้งยังใหนํานํ้า

ดุอากลับไปใชด่ืม  ใชอาบ และราดใหทั่วหลังคาบานอีกดวย  สวนอาการรักษาของทั้งสอง  หมอมัสรี่

ไดจัดยาใหไวเปนรายเดือนเพื่อจะไดไมตองเดินทางเขามาบอยนัก  กอนหนาน้ีนายฮาซันเคยติดตอกับ

หมอมัสรี่มานานแลว  เมื่อครั้งที่หมอมัสรี่อาศัยอยูกับภรรยาเกาในจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อมีโอกาสไดมา

เยือนบานของหมอมัสรี่ในคลองสิบหา  นายฮาซันกับภรรยาจึงไดเย่ียมชมบานหลังน้ีโดยมีหมอมัสรี่

เปนคนพาชมจนครบทุกช้ัน  สรางความประทับใจใหกับทั้งสองกอนกลับเปนอยางมาก  กอนจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 
 

 
 

เดินทางกลับหมอมัสรี่ยังขอดุอาและอวยพรใหอัลเลาะฮ (ซ.บ.) ทรงปกปองคุมครองและขอใหโชคดี

แกครอบครัวของทั้งสองคนดวย   

 

รูป 23  แผนภาพอักษรภาษาอาหรับมีลวดลายเปนรูปราชสีหปองกันส่ิงชั่วราย 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 

 

 กรณีศึกษานายมูซา  อายุ  36 ป  อาศัยอยูยานมีนบุรี  อาชีพขับรถจักยานยนตรับจางสงของ  

มีอาการปวดศีรษะมานานติดตอกันหลายสัปดาห  กอนหนาน้ีไปหาหมอที่โรงพยาบาลแลวไดยามา

รับประทานแตอาการไมดีข้ึนจึงมาหาหมอมัสรี่   หลังจากที่หมอมัสรี่สอบถามอาการแลวไดนวดเปา       

ดุอาใหที่ศีรษะพรอมใหยาแคปซูลมารับประทานติดตอกันสองสัปดาห   หากอาการยังไมหายใหมา

รักษาตอเน่ืองอีก   

 กรณีศึกษานางประดิษฐ  โซะเฮง มารดาของไซหนับ อายุ 56 ป  ทั้งสองเปนแมคาขายขนม

อาศัยอยูในชุมชนมัสยิดมหานาค  กรุงเทพฯ  เคยมาทําการรักษาอาการอัมพาตกับหมอมัสรี่ต้ังแต

ตอนที่หมอมัสรี่เขามาอยูที่กิ่งเพชร  หลังจากที่รักษากับหมอมัสรี่แลวจึงหายจากอัมพาตแลวก็กลับมา

มีชีวิตปกติจนเขาสูอายุ 84  ป  ภายหลังจึงเสียชีวิตดวยโรคชรา  แมวาวามารดาจะเสียชีวิตไปกวา  
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15  ปแลว  แตไซหนับก็ยังคงเขามารักษาอาการเจ็บปวยและพึ่งพาใหหมอมัสรี่ชวยแกไขปญหาทุกข

ใจตางๆ ที่เกิดข้ึนในครอบครัวอยูเปนประจําทกุป  รวมไปถึงแนะนําคนในชุมชนที่มีเรื่องทุกขรอนใจให

ไปพบหมอมัสรี่ที่คลองสิบหา สําหรับอาการเจ็บปวยที่ไซหนับเปนน้ัน คือ  อาการปวดทองเรื้อรัง    

เมื่อมาหาหมอมัสรี่จะเขาฌานและดูสาเหตุวาเกิดจากอะไร  หากพบวามีญินเขามาทํารายก็จะนวดเปา

ดุอาใหแลวทําการรักษาขับไลออกไปใหพนจากรางกาย  แตหากอาการดังกลาวไมไดเกิดจากญินหรือ

เปนเพียงอาการชวงวัยทองก็จะจัดยาสมุนไพรใหไปรับประทาน  ถาอาการยังไมดีข้ึนก็ใหมาหาอีก  

เพื่อคนหาสาเหตุตอไป  สําหรับปญหาทุกขรอนใจหมอมัสรี่ใหดุอาไวอานเพื่อคลายความกังวลใหเปน

การปกปองคุมครองจากอลัเลาะห (ซ.บ.)  และยังใหอาซีมัตไวสองอัน  อันหน่ึงใหติดตัวไว  สวนอีกอัน

ใหนําไปใสไวหมอนที่ใชหนุนหนอนเปนประจําทกุวันเพื่อปองกันสิ่งช่ัวรายและอันตรายรายแรงแกชีวิต 

 
รูป 24 อาซีมัตที่จะชวยปองกันเจาของจากอันตรายและส่ิงชั่วราย 

ที่มาภาพ: ณัฐทิชา  แสงสถิตธรรม, ภาคสนาม  (14  กุมภาพันธ  2558) 

 

กรณีศึกษานางการีมา วัย 50 ป อาศัยอยูยานธนบุรี  กรุงเทพฯ  เดินทางมาพรอมครอบครัว

เพื่อรักษาอาการปวดหลังกับหมอมัสรี่  เมื่อทราบสาเหตุวาเกิดจากญินเขามาทํารายจึงมานวดปดเปา

เปนประจําทุกสปัดาห  เมื่ออาการเริ่มดีข้ึนแลวจึงทิ้งชวงการติดตอไปแตยังคงอานดุอาตามที่หมอมัสรี่

ใหไว  และพกอาซีมัตติดตัวอยูเสมอ  หากในครอบครัวมีใครเจ็บปวยก็จะมาหาหมอมัสรี่เพื่อดูสาเหตุ

และรักษาอาการตอไปอีกเรื่อยๆ      

 กรณีศึกษาแซะมาลิกี  ดีเจริญ ขณะไปประกอบพิธีฮัจยที่นครมักกะฮเมื่อปพ.ศ. 2554        

เกิดเจ็บปวยมีอาการถายปสสาวะไมออกเปนเวลา  7  วัน  แมวาในคณะที่ไปประกอบพิธีฮัจยดวยกัน

จะมีหมอจากโรงพยาบาลไปดวย หลังจากที่หมอจัดยาใหแลวอาการก็ยังคงไมดีข้ึน  แซะมาลิกีจึงมา

หาหมอมัสรี่ใหชวยรักษาอาการดังกลาวให  หมอมัสรี่จึงตรวจดูอาการพบวาเปนโรคไต  จึงบอกให
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แซะมาลิกีกินนํ้ากระเทียมดอง  แตแซะมาลิกีบอกวาหมอจากโรงพยาบาลที่มาดวยกันหามไมใหกิน

อาหารรสเค็ม  เน่ืองจากทนอาการปวดไมไหว สุดทายจึงยอมกินนํ้ากระเทียมดองตามที่หมอมัสรี่บอก  

หลังจากน้ันจึงสามารถขับปสสาวะได  อาการปวดก็ทุเลาลง  ปตอมาในการประกอบพิธีฮัจยซึ่ง

หมอมัสรี่ไมไดรวมเดินทางไปดวยน้ัน  แซะมาลิกีเกิดมีอาการกําเริบกะทันหันทําใหวิงเวียนศีรษะหนา

มืดและเปนลมลมในหองนํ้าในที่สุดจึงเสียชีวิตที่นครมักกะฮ 

 กรณีศึกษานิยะฮ  ต๊ักวา  อายุ 52 ป  ชาวบานในชุมชนหมูที่ 9  บานคลองสิบหา  เลาวาเมื่อ 

10 ปกอนมารดาเคยโดนคนทําของใสจึงมีอาการรุนแรงถึงข้ันอาเจียนเปนเลือด  จึงพาไปรักษากับ

หมอมัสรี่  หมอมัสรี่รักษาโดยทําการขับไลของออกจากรางกายโดยการเปาดุอาและใชกริชเคาะไป

ตามรางกาย ใหด่ืมนํ้าดุอาและตักนํ้าดุอาราดไปทั่วรางกาย  เมื่อปดเปาดวยดุอาแลวอาการก็ทุ เลาลง  

หมอมัสรี่ก็ใหยาสมุนไพรมาตมกิน หลังจากน้ันอาการของมารดาก็ดีข้ึนเรื่อยๆ  จนมีอายุ  84  ปก็

เสียชีวิตดวยโรคชรา  ต้ังแตน้ันเปนตนมานิยะฮก็ไมไดเขามารักษากับหมอมัสรี่อีกเลย  เพราะปจจุบัน

เมื่อมีอาการเจ็บปวยก็จะไปใชสิทธิรับการรักษาที่โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยวกันทั้งครอบครัว  สําหรับ

การรักษาของหมอมัสรี่คอนขางจะมีช่ือเสียงวาเปนหมอมนตรักษาคนโดนของ แกของและยังทําเสนห

ไดอีกดวย  จึงข้ึนอยูกับความเช่ือของคนที่มารักษาดวย  สวนคากํานัลครูเปนคําที่ชาวบานในชุมชนใช

เรียกกันซึ่งหมายถึงคาใชจายในการรักษาที่ตองมอบใหกับหมอผูทําการรักษาให  สําหรับหมอมัสรี่

ไมไดกลาวถึงคากํานัลครูแตอยางใด  แตใชคําเรียกวาเพื่อเปนการซอดาเกาะฮหรือการบริจาคตาม

ความสมัครใจโดยไมมีการกําหนดอัตราข้ันตํ่า  แตดวยราคาคายาสมุนไพรที่หมอมัสรี่จัดรักษาใหมี

ราคาไมนอยกวา  160  บาททําใหการรักษาในแตละครั้งมีคาใชจายพอๆ กับการไปซื้อยาจากหมอ

แผนปจจุบันที่คลินิกหรือในโรงพยาบาล  ในขณะเดียวกันเมื่อไปรักษาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ชุมชนประจําตําบลบึงนํ้ารักษชาวบานก็ไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการรักษาใหกับหมอแตอยางใด 

กรณีศึกษานางซุนนะฮ  สุขเจริญ  อายุ  30  ป  อาศัยอยูในชุมชนหมูที่ 9  บานคลองสิบหา  

มีศักด์ิเปนหลานสาวของหมอมัสรี่ซึ่งเปนลูกสาวคนรองของนองชายคนสุดทองของมารดา  ในแตละ

วันหากหมอมัสรี่วางจากการรักษาคนไขหรือเปนวันศุกรซึ่งไมไดทําการรักษาก็จะแวะมาพูดคุยทักทาย

กับหลานสาวบริเวณลานกวางหนาบาน  พรอมกับดูดวงชะตาจากลายเสนบนฝามือใหดวยวา                   

การประกอบอาชีพหารายไดมีแนวโนมจะเพิ่มข้ึน  หากชวงน้ีเก็บปลามาขายก็จะไดราคาสูงทีเดียว  

สวนความเปนอยูก็จะสบายเมื่อแกตัว  เพราะลูกสาวคนเล็กที่ตอนน้ีอายุยาง  2  ขวบจะคอยดูแลและ

หาเลี้ยงเมื่อเติบโตก็จะพึ่งพาไดมากเพราะลกูชายคนกลางในวัย  4  ขวบตอนน้ีกําลังซุกซนและไมคอย

เช่ือฟงพอแม มีทาทีวาจะด้ือไมนอย  และถามไถถึงอาการของลูกชายคนโตวัย  11  ปซึ่งมีโรค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 
 

ประจําตัวคือโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเน่ืองจากภาวะอ วน ตองเขาไปตรวจรักษาใน

โรงพยาบาลบางนํ้าเปรี้ยวเปนประจําทุกเดือน  ในแตละวันตองกินยาตอเน่ืองกันหลายตัว 

นอกจากน้ีแลว  ยามเมื่อพบหนากัน  นิซุนนะฮมักจะไดรับดุอาและคําอวยพรจากหมอมัสรี่

เปนประจํา  เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน  หมอมัสรี่ก็จะขอใหอัลเลาะฮคุมครองใหมีความปลอดภัย  

เมื่อสอบถามนิซุนนะฮถึงประสบการณที่เคยไดพบเห็นหมอมัสรี่ทําการรักษาผูคนมามากมายในบาน

หลังน้ี  นิซุนนะฮเลาวา  ผูคนที่มาหาหมอมัสรี่ตางก็มาใหชวยรักษาอาการเจ็บปวยจากการโดนของ    

สวนใหญเปนคนมุสลิมซึ่งมาจากกรุงเทพฯ  บางรายก็เปนคนพุทธมาหาหมอมัสรีเ่พราะตองการใหชวย

แกของออก  เคยมีคนไขผูหญิงรายหน่ึงโดนของตองมาใหหมอมัสรี่ปดเปาดวยดุอาเพราะโดนญินเขา

สิงแลวไมยอมออก  หมอมัสรี่ไลยังไงก็ไมยอมไป  ผูหญิงคนน้ันเอาแตกรีดรองลั่น  ผูคนแหกันมาดูตาง

ก็หวาดกลัววาจะโดนทําราย  พอหมอมัสรี่ใชกริชเคาะไปตามหัวไหลและหัวเขาแลวเปาดุอาใสศีรษะ  

ผูหญิงคนน้ันก็คอยๆ สงบลง  ในที่สุดญินรายตัวน้ันก็ยอมออกไป  จากน้ันหมอมัสรี่ก็รักษาใหอาการ

เจ็บปวยทางรางกายหายไป           

 อยางไรก็ตาม  ขณะที่หมอมัสรี่ออกมาคุยอยูที่หนาบานของนิซุนนะฮเมื่อนองสาวเดินมาหา

นองชาย   พี่นองทั้งสามก็จะหยุดแวะพูดคุยทักทายกันกับหลานสาวคนน้ีเปนเวลาสักพัก  จากน้ันตาง

คนก็ตางแยกยายกันไปบานของตัวเอง  ทั้งน้ีโตะสมบุญ  เลาะซําซู มารดาของนิซุนนะฮเลาวา  

นองชายของหมอมัสรี่มีช่ือวามูฮําหมัดตอฮา  ในวัย  64  ป  มีอาการทางประสาทชอบพูดคนเดียว  

มักพูดประโยคซ้ําไปซ้ํามา  ปจจุบันอาศัยอยูในบานซึ่งอยูติดกับบานของหมอมัสรี่  ในเวลาชวงเชา

กลางเย็น  หมอมัสรี่กับอาอีซะฮนองสาวจะคอยมาดูแลเรื่องอาหารการกิน  รวมไปถึงมารับไป

ละหมาดที่มัสยิดดวยกันทุกวันศุกรหรอืการออกไปรวมงานกับคนอื่นๆ ในชุมชน   เชน  การออกไปรับ

เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มัสยิดเปนประจําทุกเดือน  การออกไปรวมงานที่มัสยิด  เปนตน   สําหรับ

อาการของนองชาย หมอมัสรี่มองวาไมใชอาการที่ถูกญินทํารายแตอยางใด  แตเปนความประสงค

ของอัลเลาะฮ (ซ.บ.) ที่ตองการทดสอบ  แมวามูฮําหมัดตอฮาจะมีลักษณะไมเหมอืนคนปกติทัว่ไป  แต

ก็สามารถพูดคุยกับผูคนในชุมชนไดรูเรื่องรูราว  เวลามีละหมาดวันศุกรก็จะไปละหมาดที่มัสยิดเปน

ประจํา   เมื่อมัสยิดมีงานสําคัญก็จะออกไปรวมงานซึ่งมีนองสาวคือ อาอีซะฮเปนคนคอยแวะเวียนมา

ดูแลเพราะตองออกไปทําหนาที่เปนครูสอนอานคัมภีรอัลกุรอานใหแกเด็กๆ ที่มัสยิดเปนประจําทุกวัน         
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ตาราง 1  ขอมูลกรณีศึกษาผูปวยท่ีมารับการรักษาจากหมอมัสร่ี 

 
ที่มา: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 
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ตาราง 2  การใหบริการตอผูปวยในกลุมอาการตางๆ ของหมอมัสร่ี 

 
ที่มา: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 

 

ตาราง 3  ซูเราะฮและดุอาสําหรับอานเปนประจําทุกวัน 

 
ที่มา: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 
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ทัศนคติตอโตะหมอหรือหมอมนตของชาวบานในชุมชนหมูท่ี 9  บานคลองสบิหา 

 ชาวบานในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาสวนใหญเปนชาวมุสลิมซึ่งมีระบบความเช่ือ

ภายใตวิถีศาสนาอิสลาม  เมื่อกลาวถึง “โตะหมอ” ชาวบานในชุมชนจะเขาใจความหมายของคําๆ น้ี

วาหมายถึง “หมอมนต” ซึ่งเปนหมอผูรักษาอาการโดนของในแงไสยศาสตรดวยพิธีกรรมการปดเปา  

การทํานาย  การแกของ  กระทั่งการทําเสนหใหคนหลงใหล  แมในทีแรกเมื่อสอบถามชาวบานถึงผู

เปนหมอประเภทดังกลาวที่อาศัยอยูในชุมชนแหงน้ี  ชาวบานจะมีทาทีสงสัยแตก็เอยเลาใหฟงวาใน

ชุมชนแหงน้ีมีหมอมัสรี่เปนคนรักษาอาการปวยใหกับคนโดนของซึ่งเปนที่เลื่องช่ือตอคนภายนอกที่มัก

เดินทางเขามาหาเปนประจํา  คนภายนอกที่มาหาหมอมัสรี่มีทั้งกลุมคนมุสลิมและคนตางศาสนา  

สวนใหญเดินทางเขามาโดยรถสวนตัว  แตก็มักจะเปดกระจกถามทางชาวบานที่อาศัยอยูหรือต้ัง

รานคาบริเวณริมทางละแวกถนนเลียบคลองสิบหาฝงตะวันออก  ชาวบานที่รูจักมักคุนช่ือน้ีสวนใหญก็

จะบอกทางไปสูบานของหมอมัสรี่ใหทันที  แตหากเปนชาวบานที่เพิ่งยายเขามาอยูใหมก็จะบายเบี่ยง

และปฏิเสธวาไมรูจักซึ่งอาจเปนเพราะความไมรูจักมักคุนกับหมอมัสรี่อยางที่วาจริงๆ  ในทางกลับกัน

ชาวบานบางคนก็รูสึกกังวลและไมตองการยุงเกี่ยวโดยการเขาไปมีสวนรวมในการช้ีทางใหคนเขาไปยุง

กับเรื่องลี้ลับดังกลาวก็จะหลีกเลี่ยงที่จะบอกเสนทางและขอมูลเกี่ยวหมอประเภทน้ีใหรับรูกัน 

 ทัศนคติของชาวบานในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาที่มีตอโตะหมอหรือหมอมนตมีความ

แตกตางกันไปตามความเช่ือของแตละคน  บางคนก็เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องดังกลาว  บาง

มองวาเปนเรื่องงมงายไมควรยุงเกี่ยว  บางมองวาเปนเรื่องที่ขัดตอหลักศรัทธาตออัลเลาะฮ (ซ.บ.) 

และถือเปนการชิริก  บางสวนก็มองวาความเช่ือดังกลาวชวยลดความกังวลใจและบรรเทาทุกขใหกับ

ผูคนที่มาพึ่งพิงหมอไดโดยไมสรางความเดือดรอนใหใคร  ในขณะที่บางคนก็กลัวเกรงวาหมอจะเลี้ยง

สิ่งช่ัวรายเอาไวมาทํารายใสใหเจ็บปวยกลับไปจนตองกลับมารักษาใหหายขาดอีกเรื่อยๆ ก็จะทําให

หมดเปลืองคาใชจายไปกับคารักษาและคายาจํานวนมากจึงหลีกเลี่ยงที่จะเขามายุงเกี่ยวดวย 

 ทัศนคติตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนแมจะมีหลายหลากมุมมองที่แสดงใหเหน็วาชาวบานใน

ชุมชนมีทั้งใหการยอมรับและปฏิเสธตอการรับรูวาในชุมชนแหงน้ีมีโตะหมอดํารงอยูจริง  หากแต

ในทางปฏิบัติแลว  ทัศนคติดังกลาวกลับไมไดถูกแสดงออกมาใหประจักษโดยตรง  อาจเน่ืองมาจาก

การรักษาความสัมพันธที่มีตอกันระหวางชาวบานภายในชุมชนแหงน้ีใหคงอยูรวมกันไปอยางสงบสุข  

นอกจากน้ีแลว  ในแงของทัศนคติที่ชาวบานในชุมชนถูกปลูกฝงและขัดเกลารวมกันมาคงหลกีไมพนไป

จากระบบความเช่ือทางศาสนาที่นับถือและสืบทอดรวมกันมาครั้นต้ังแตสมัยบรรพบุรุษเขามาบุกเบิก

ที่ดินที่อยูอาศัยในบริเวณชุมชนแหงน้ี  ทําใหสํานึกของความเปนพวกพองและความมักคุนที่มีใหกันไม
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อาจแบงแยกหรือตัดขาดความสัมพันธที่มีตอกันไดงายนัก  ในขณะที่สวนหน่ึงของวิถีปฏิบัติทาง

ศาสนาที่กําลังถูกผลักดันใหเขามาเปนสิ่งที่ชาวบานตองรับรูและเขาใจรวมถึงพยายามนําไปปฏิบัติใช

คือ การตักเตือนกันซึ่งมักเกิดข้ึนในกลุมคนที่มารวมตัวกันเพื่อศึกษาหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามที่

มัสยิด  แมวากลุมคนเหลาน้ีจะมีทัศนคติตอการรักษาของโตะหมอวามีความสุมเสี่ยงที่จะเปนการชิริก

แตอันที่จริงแลวการตักเตือนดังกลาวก็ไมไดเขามาเปลี่ยนทัศนคติของชาวบานที่ยอมรับในการรักษา

ของโตะหมอใหปฏิเสธความเช่ือดังกลาวในทันที  แตจะคอยๆ แฝงอยูในลักษณะความสัมพันธที่เริ่ม

หางเหินไป 

 ทุกวันน้ีชาวบานในชุมชนไมคอยมาพึ่งพาการรักษาจากหมอมัสรี่ดังแตกอนแลว  ในทาง

กลับกันหากหมอมัสรี่เดินทางออกไปรวมงานกิจกรรมตางๆ กับชาวบานในชุมชน  ก็จะมีคนเขามา

ทักทายและพูดคุยดวย  รวมไปถึงการสงคําเชิญใหไปรวมงานสําคัญตางๆ เชน  งานแตงงาน  งานโกน

ผมไฟ  งานกินบุญ  การละหมาดญานาซะฮ เปนตน  หมอมัสรี่ก็จะตอบรับคําเชิญเหลาน้ันและปลีก

เวลาของการรักษาคนไขเพื่อแวะเวียนไปรวมงานตามคําเชิญเหลาน้ัน  บางสัปดาหหมอมัสรี่ไดไป

รวมงานแตงงานของคนในชุมชนถึง 4  รายดวยกัน    แตละบัตรเชิญก็ไดรับมาจากญาติคนสําคัญ

ทั้งสิ้นเพราะไดติดตอไปมาหากนัไมขาดสาย  หากไมสะดวกไปจริงๆ ก็จะสงซองเงินฝากคนไปชวยงาน

แทน  ไมเพียงเฉพาะแตชาวบานในชุมชนหมูที่   9  บานคลองสิบหาเทาน้ันที่หมอมัสรี่จะมี

ความคุนเคยดวย   ความสัมพันธระหวางหมอมัสรี่กับชาวบานในชุมชนดังที่ปรากฏน้ีจึงบดบังทัศนคติ

เชิงลบของชาวบานที่มีตอบทบาทในการรักษาของหมอมัสรี่ในฐานะโตะหมอโดยไมทําใหเกิดความ

ขัดแยงรุนแรงในแงหลักศรัทธาตอศาสนาซึ่งมักเปนที่กลาวถึงกันในกลุมมุสลิมที่ตองการฟนฟูวิถี

อิสลามตามซุนนะฮ 
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บทท่ี  6 

 

บทวิเคราะห 

 บทบาทโตะหมอในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาเปนการศึกษาระบบความเช่ือในดาน  

การรักษาซึ่งถือเปนปรากฏการณทางสังคมที่ผูศึกษานํากรอบแนวคิดเรื่องบทบาทหนาที่ของระบบ

ความเช่ือเรื่องไสยศาสตรมาเปนพื้นฐานในการวิเคราะหเพื่อแสดงใหเห็นวา  โตะหมอมีบทบาทในการ

รักษาอยางไร  ทําไมปรากฏการณน้ีจึงเกิดข้ึนมาได  และการคงอยูของโตะหมอในชุมชนแหงน้ีสะทอน

ใหเห็นถึงสภาพชุมชนอยางไรบาง   รวมไปถึงวิเคราะหปจจัยที่ทําใหบทบาทของโตะหมอยังคงอยูใน

สังคมปจจุบัน  

 

บทบาทของหมอมัสร่ีตอชุมชนหมูท่ี  9  บานคลองสิบหา 

 นายมูฮําหมัดมัสรี่  เลาะซําซู  หรือที่คนไขผูมารับการรักษามักเรียกวา “ฮัจยีหมอมัสรี่” เปน

บุคคลที่มีบทบาทในการรักษาโรคและอาการเจ็บปวยในพื้นที่ชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหาแหงน้ี

อยางเปดเผยตอคนในชุมชนและคนภายนอก  ดวยลักษณะนิสัยที่เปนมิตรกับผูคนมาต้ังแตเยาววัย  

อีกทั้งประสบการณและความสามารถในการหมั่นศึกษาหาความรูรอบตัว  ทําใหหมอมัสรี่เปนที่รูจัก

มักคุนไปทั่วชุมชน  นอกจากน้ีช่ือเสียงในการรักษาของหมอมัสรี่ที่เลื่องลือออกไปยังทําใหชุมชนแหงน้ี

มีการติดตอและเปนที่รูจักแกคนภายนอกที่เดินทางเขามาโดยมีจุดประสงคเพื่อมารับการรักษาจาก

หมอมัสรี่โดยเฉพาะ  แมวาบทบาทในการรักษาของหมอมัสรี่จะเปนที่รับรูอยางเปดเผยแกคนในชุมชน  

แตปจจุบันน้ี  ผูที่มารับการรักษาสวนใหญเปนคนภายนอกที่มาจากชุมชนอื่นแทบทั้งสิ้น  บทบาทใน

การรักษาของหมอมัสรี่จึงตอบสนองตอกลุมคนภายนอกเปนสวนใหญ  ในขณะที่คนในชุมชนกลับ

ไมไดใหความนิยมนัก  เหตุที่เปนเชนน้ีอาจเพราะความคลุมเครือในวิธีการที่หมอมัสรี่ใชรักษาเพราะ

การตรวจวินิจฉัยโรคใหกับคนไขหลายรายมักจะพบวามีสาเหตุเกิดจากการทํารายของญิน  ตองรักษา

ดวยการนวดจับเสนและใชยาสมุนไพรรักษาตองกินเปนประจํา  ในขณะเดียวกันพื้นที่ในการแสดง

บทบาทของหมอมัสรี่เมื่อประกอบพิธีกรรมการรักษากลับไมไดถูกแสดงออกมาใหคนในชุมชนได

ประจักษแกสายตา  เพราะพื้นที่พิธีกรรมดังกลาวถูกจัดข้ึนเฉพาะแตภายในบานของหมอมัสรี่เทาน้ัน  

และคนไขที่มารักษาแตละรายเทาน้ันที่จะสามารถเขารวมพิธีกรรมการรกัษาดังกลาวได  สวนพิธีกรรม

อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากพิธีกรรมการรักษาอาการเจ็บปวยน้ันจะกระทําโดยหมอมัสรี่แตเพียงผูเดียว 

 ในวิถีชีวิตประจําวันหมอมัสรี่จะมบีทบาทในฐานะผูประกอบพิธีกรรมการรกัษาใหกับคนไขแต

ละรายซึ่งโดยสวนมากเปนคนภายนอก  บทบาทดังกลาวจึงเปนที่รับรูของชาวบานในชุมชนเพียงวา  
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เขาคือหมอ  แมวาในฐานะของความเปนหมอดังกลาวเปนไปอยางเปดเผย  แตชาวบานในชุมชนจะให

การยอมรับตอบทบาททางสังคมของหมอมัสรี่ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชนคนหน่ึงมากกวา                

ดวยเหตุน้ีบทบาทของการเปนสมาชิกในชุมชนแหงน้ีจึงอยูภายใตวิถีปฏิบัติของการนับถือศาสนา

อิสลามเปนสําคัญ   กฎเกณฑน้ีจึงเปนเงื่อนไขหน่ึงที่ทําใหหมอมัสรี่ยังคงรักษาการปฏิบัติทางศาสนา

โดยเฉพาะการละหมาดและขอดุอาไว   ในขณะที่การประกอบพิธีกรรมอื่นๆ ก็ยังคงเปนไป

เชนเดียวกัน  หากแตวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันดังกลาวสําหรับหมอมัสรี่น้ันยังคงอยูภายใตกรอบของ

ศาสนาอิสลามดวยความรูและประสบการณชีวิตที่ถูกนํามาปรับใชเพื่อชวยเหลือผูคนที่เดือดรอน    

แมวาชาวบานบางคนจะมองวาวิถีปฏิบัติของหมอมัสรี่ในพิธีกรรมการรักษาไดกลายเปนสวนหน่ึงของ

ความเช่ือเรื่องไสยศาสตรและเปนผลประโยชนสวนตัวไปแลวก็ตาม 

 อยางไรก็ตาม  เปนการหลีกเลี่ยงไดยากนัก  หากจะไมกลาวถึงความขัดแยงในทัศนคติของ

ชาวบานที่มีตอความเช่ือและพิธีกรรมในวิถีชีวิตประจําวันเพราะวิถีชีวิตภายใตอิสลามในยุคปจจุบัน

กําลังขับเคลื่อนไปภายในชุมชนแหงน้ีเฉกเชนเดียวชุมชนมุสลิมอื่นๆที่อยูใกลเคียงกัน  คนรุนใหมใน

ชุมชนแหงน้ีใหความสนใจตอระบบความเช่ือและพิธีกรรมที่เคยมีมานอยลง  ปจจุบันความเขาใจตอ

อิสลามที่ถูกขัดเกลาผานระบบการศึกษาใหแกเด็กในชุมชนยึดมั่นตามหลักซุนนะฮเปนสําคัญ                

ทําใหความเขาใจตอวิถีปฏิบัติที่เคยมีมาในชุมชนคอยๆ เลือนรางไป  ย่ิงกวาน้ันระบบความเช่ือและ

พิธีกรรมในการรักษาผานบทบาทของหมอผูนําวิชาความรูและประสบการณมาใชจึงถูกมองวาไมใชวิถี

ที่มีมาแตเดิมในศาสนาอิสลามแตเปนการเปดรับนําความเช่ืออื่นเขามาปนกันโดยเฉพาะความเช่ือและ

พิธีกรรมในทางไสยศาสตร   

 เชนน้ี   ทัศนคติของชาวบานที่ปฏิเสธตอบทบาทของหมอมัสรี่ในฐานะที่เปนผูประกอบพิธี

กรรมการรักษาอาจมีสาเหตุสวนหน่ึงมาจากความเขาใจวาวิธีการรักษาดังกลาวกลายเปนสวนหน่ึงของ

ความเช่ือเรื่องไสยศาสตร  เพราะไมมีหลักฐานทีแ่นชัดจึงไมใชวิถีปฏิบัติตามศาสนาอิสลาม   ในขณะที่

ทัศนคติของชาวบานที่มีมาแตเดิมน้ันไมไดเห็นวาความเช่ือดังกลาวขัดแยงไปจากวิถีอิสลามแตอยางใด 

ทั้งน้ีแตละทัศนคติตางก็ข้ึนอยูกับมุมมองและบทบาททางสังคมของชาวบานในชุมชนไมวาจะเปนการ

ยอมรับหรือปฏิเสธตอบทบาทของโตะหมอก็ตาม  หากแตความสัมพันธทางสังคมก็ยังคงดํารงอยูคูไป

กับบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนดวยกันทั้งสิ้น     
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บทบาทของไสยศาสตรในพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี ่

 “ไสยศาสตรเปนระบบความเช่ือและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งเหนือธรรมชาติ   การเสกเปา  

การทํานายและการพยากรณเหตุการณดวยสภาวะของจิตที่ผูกโยงไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติจัดวาเปน

องคประกอบของพิธีกรรมทางไสยศาสตร” (Rebecca L. Stein Frankle&Philip L. Stein, 2005: 

162) ดังน้ัน จึงไมอาจปฏิเสธไดวาระบบความเช่ือและพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี่จะหลุดพนไป

จากกรอบคิดในเรื่องบทบาทของไสยศาสตรที่ปรากฏในพิธีกรรมการรักษา  แตกระน้ันก็ตามแมวา

องคประกอบของพิธีกรรมการรกัษาดังกลาวจะมีความชัดเจนอยูภายใตวิถีของศาสนาอิสลามที่ปรากฏ

ในการพึ่งพาตอพระผูเปนเจาคือ อัลเลาะฮ (ซ.บ.) พระองคเดียวแลว   ในบางชวงของพิธีกรรม

บทบาทของไสยศาสตรกลับปรากฏออกมาใหเห็นชัดเจนกวา  ดวยเหตุน้ีวิถีปฏิบัติของระบบความเช่ือ

ดังกลาวจึงแตกตางไปตามบริบทและเงื่อนไขที่ตางกัน  โดยเฉพาะการขจัดความกลัวและความสงสัย

เมื่อประสบปญหาที่ไมสามารถหาทางแกไขดวยวิธีการอื่นได (Beattie, 1964: 230)   

 หากพิจารณา  “ไสยศาสตร”  ในฐานะที่มีบทบาทในพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี่จะ

พบวา  ไสยศาสตรในที่น้ีเปนระบบความเช่ือที่ตกอยูภายใตกรอบของศาสนาอิสลามและนอกจากน้ียัง

อยูภายใตกฎเกณฑทางสังคมที่ตองทําหนาที่ในการสนับสนุนความเช่ือและตอบสนองตอวิถีปฏิบัติ

หลักของคนในชุมชนอีกดวย  ดังน้ัน  บทบาทในการรักษาของหมอมัสรี่จึงเปนการนําไสยศาสตรมาสู

อิสลามเพื่อคงรักษาไวซึ่งศรัทธาที่มตีอพระผูเปนเจาคือ อัลเลาะฮ (ซ.บ.) แตเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน 

 ในการศึกษาครั้งน้ีพบวา   ในพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี่  ไสยศาสตรไดเขามามีสวนใน

พิธีกรรมการเสกเปาปองกันและขับไลสิ่งช่ัวรายใหออกไปจากคนไขในรายที่มีอาการเจ็บปวยจากการ

โดนของ  รวมไปถึงการสรางวัตถุเพื่อเปนสื่อกลางในการปองกันและขับไลสิ่งช่ัวราย ไดแก  การสราง

อาซีมัตข้ึนมาดวยรูปภาพและเสนผมของบคุคลที่จะเปนเจาของ   ในกรรมวิธีดังกลาวไสยศาสตรไดทํา

หนาที่ผูกโยงบุคคลกับวัตถุเขาดวยกันซึ่งจะไดรับการปกปองอีกข้ันจากดุอา   เชนเดียวกับแผนภาพรูป

ราชสีหที่เปนสัญลักษณซึ่งมีความหมายของการปราบปรามสิ่งช่ัวราย  การปกปกษรักษาและความ

แกรงกลาอยางไรซึ่งความกลัวเกรงตอสิ่งช่ัวรายเย่ียงเจาปา  รูปดังกลาวเปนลวดลายที่เกิดจาก

ตัวอักษรภาษาอาหรับซึ่งในที่น้ีเปนดุอาไวใชปองกัน  กอนที่แผนภาพน้ีจะถูกสงมายังคนไข   หมอมัสรี่

จะเปาดุอาลงไปสามครั้งเพื่อใหภาพดังกลาวถูกรักษาไวดวยดุอาใหทําหนาที่ปกปองผูที่ครอบครอง

อยางไมเสื่อมคลาย  รวมไปถึงนํ้าดุอาที่ใชในพิธีกรรมการรักษาก็ตองผานกระบวนการน้ีดวย

เชนเดียวกัน       
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 จากประเด็นศึกษาดังกลาวขางตน  เปนที่นาสังเกตวา  ในการพิธีกรรมการรักษา  หมอมัสรี่

จะเปนผูประกอบพธีิกรรมทางไสยศาสตรโดยกรรมวิธีในการปลกุเสกวัตถุเพื่อใหคนไขพกติดตัวหรือนํา

กลับไปเก็บไวที่บาน  แรกเริ่มของพิธีกรรมดังกลาวอยูในกระบวนการทางไสยศาสตรจวบจนเมื่อลําดับ

ข้ันสุดทายคือการอานดุอาและเปาลงไปซึ่งมีนัยยะของการพึ่งพาตอพระผูเปนเจาใหเปนผูมีอํานาจ

สูงสุดเหนือสิ่งใดๆ ทั้งปวง  สวนหน่ึงจึงสรางความวางใจและศรัทธาใหแกคนไขที่มารักษาวาสภาวะ

เหตุการณใดๆ ก็ตามลวนอยูภายใตความเมตตาและความปกปองของเอกองคอัลเลาะฮ (ซ.บ.)  เปนที่

เรียบรอยแลว  เมื่อกลับไปบานก็สามารถใชชีวิตไดอยางไรกังวลมากข้ึน  สิ่งที่คนไขแตละรายจะตอง

ปฏิบัติตอไป  คือ  การศรัทธาตออัลเลาะฮ (ซ.บ.)  หมั่นขอดุอาและความเมตตาจากพระองค  สวนใน

บางกรณีสําหรับคนไขที่เปนคนตางศาสนาก็วางใจตอการรักษาและปองกันดังกลาวไดเชนกัน  โดยงด

เวนในการอานดุอาและใชชีวิตอยางปกติ  แตใหหมั่นบริจาคทานแกคนยากคนจนและรักษาศีลตาม

หลักศาสนาของตนไว            

  ดังที่กลาวมาขางตน   ทําใหเห็นวาหนาที่ของไสยศาสตรไดตกเปนเครื่องมือในกระบวนการ

ซึ่งถูกครอบงําดวยความศรัทธาตออํานาจของพระผูเปนเจาอยางสมบูรณดวยดุอา   ดังเห็นไดจากพิธี

กรรมการสรางวัตถุสิ่งของเพื่อใชปองกันภัยอันตรายตางๆ ใหกับคนไขที่มารักษา  บทบาทดังกลาวจึง

สอดคลองกับแนวคิดของ John Beattie (1964)  ที่มองวาไสยศาสตรเปนทางออกของความกลัวและ

ความสงสัยซึ่งจะนําไปสูการแกไขและรับมือกับวิกฤตปญหาเพื่อใหมนุษยสามารถมีชีวิตอยูตอไปใน

สังคมได    ทั้งน้ีบทบาทของไสยศาสตรจําตองตกอยูภายใตกระบวนการควบคุมและจํากัดขอบเขตให

มีหนาที่เฉพาะแตในสวนของพิธีกรรมการรักษาเทาน้ัน   บทบาทไสยศาสตรจึงสามารถอยูควบคูไปกับ

หลักความเช่ือและวิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามที่ทําหนาที่ตอบสนองตอผูคนในสังคมตอไปได   

 
รูป 25 แสดงบทบาทของไสยศาสตรในพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสร่ี 

ที่มาภาพ: ประมวลขอมูลจากภาคสนาม 
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บทบาทการรักษาของหมอมัสร่ีกับการแพทยแผนปจจุบัน 

 จากผลการวิเคราะหในสวนแรกทําใหเห็นวา  การรักษาของหมอมัสรี่ในฐานะที่เปนระบบ

ความเช่ือซึ่งมีบทบาทของไสยศาสตรเขามาเกีย่วของในสวนของพิธีกรรมการรกัษาภายใตกระบวนการ

ควบคุมของวิถีอิสลาม  นอกเหนือจากน้ีระบบความเช่ือทั้งสองยังมีความสัมพันธตอกันในดานการ

รักษาอาการเจ็บปวยและการปองกันภัยแกคนไขแตละรายแลว    ในยุคปจจุบันที่วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมีความกาวหนา  ระบบการแพทยแผนปจจุบันจึงเขามีบทบาทตอการรักษาใหแกผูในคน

สังคมในระดับกวางขวาง  บทบาทของระบบความเช่ือที่ใชในการรักษาของหมอมัสรี่ทั้งไสยศาสตร

และศาสนาอิสลามตางก็ตองเผชิญหนากับแนวความคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรที่เขามาพรอม

ดวยแบบแผนการรักษาสมัยใหม   จึงเปนประเด็นที่นาสนใจวา  หมอมัสรี่มีทัศนคติตอการแพทย

สมัยใหมอยางไรบาง  และองคความรูในการรักษาของหมอมัสรี่แตกตางไปจากความรูทางการแพทย

สมัยใหมอยางไร  

  สําหรับประเด็นแรก  หมอมัสรี่ไดแสดงทัศนคติตอการแพทยสมัยใหมวา  การรักษากับหมอ

แผนปจจุบันมักจะไดรับยามารับประทานเพื่อบรรเทาอาการของโรคที่เปน  โดยเฉพาะตัวเขาเองก็มี

โรคประจําตัวคือปวยเปนโรคหัวใจย่ิงไปรักษากับหมอที่โรงพยาบาลก็จะไดรับยากลับมาจํานวนมาก  

หากกินติดตอกันนานก็จะสงผลเสียตอตับ  เรียกไดวาย่ิงกินยาอาการที่ปวยก็ย่ิงแยลง  หลังจากที่กิน

ยารักษาโรคน้ีมาเปนเวลานานถึง  4  ปติดตอกัน  อาการย่ิงทรุดหนักลงเรื่อยๆ   ต้ังแตน้ันมา  

หมอมัสรี่ก็เลิกกินยาจากโรงพยาบาลทันที  หันมากินยาสมุนไพรหมอตมกับนํ้ามันมะพราวสกัดเย็น

เปนประจํา อาการก็ดีข้ึน  สวนการไปโรงพยาบาลหมอมัสรี่มักจะไปเปนประจําทุกๆ สามเดือนเพื่อไป

ตรวจรางกายและดูอาการของโรคหัวใจ  ถาหมอสั่งยามาใหหมอมัสรี่ก็จะเอาเก็บไวไมกินเลย  เพราะ

ถากินเขาไปอวัยวะภายในรางกายก็จะถูกสารพิษในยาทําลายหมด   หมอมัสรี่เลาใหฟงวามีคนไข

หลายรายมารักษากับเขาเพราะไปผาตัดหัวเขาเปลี่ยนลูกสะบาเทียมกับหมอที่โรงพยาบาลแลวเกิดงอ

หัวเขาไมได  อาการก็ย่ิงไปกันใหญเพราะเดินไมได  กวาจะรักษาใหดีข้ึนตองใชเวลานาน  เมื่อมีคนไข

ที่มีอาการปวดหลัง  ปวดหัวเขามารักษา  หมอมัสรี่จะบอกไมใหผาตัด  เพราะผาตัดไปก็ไมไดดีข้ึนนัก  

เชนเดียวกับผูปวยมะเร็งที่รักษากับหมอในโรงพยาบาลแลวแนะนําใหทําคีโมหรือรักษาดวยเคมีบําบัด  

หมอมัสรี่ก็จะบอกไมใหฉีดคีโมเพราะวิธีน้ีไมไดชวยรักษาใหหาย  การรักษาแผนปจจุบันสวนใหญก็

เปนการทดลองการรักษาอาการคนไขเพื่อเปนประสบการณในวงการแพทยตอไป  สวนการสั่งยาให

คนไขทางโรงพยาบาลจะไดเปอรเซ็นตจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทยา  ย่ิงสั่งเยอะก็ย่ิงไดมาก  ฉะน้ัน

คนไขก็จะตองกินยาสะสมไปจนกวาจะหมดการรักษา  เพราะเหตุน้ีหมอมัสรี่จึงแนะนําใหคนไขที่มา
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รักษากับเขากินยาสมุนไพรทดแทนยาจากโรงพยาบาลจะดีกวา  โดยเนนยํ้าวายาสมุนไพรที่กินน้ันตอง

ปราศจากสารหนู, สเตียรอยด, นํ้าประสานทอง, คาเฟอีนและกํามะถัน  เพราะสารเหลาน้ีเปนพิษตอ

อวัยวะภายในรางกายแทบทั้งสิ้น  สวนยาฝรั่งถาเปนยาฉีด  ยาแกอักเสบหรือยาทาภายนอกก็ใหใชได

เพราะไมเปนผลมากนักเน่ืองจากไมคอยไดรับยาพวกน้ีบอยๆ หรือใชเปนประจําอยางยากินชนิดที่ได

กลาวถึงไปแลวขางตน       

 จากประเด็นขางตน  จะเห็นไดวาทัศนคติของหมอมัสรี่ที่มีตอการรักษาดวยการแพทยแผน

ปจจุบันเปนไปอยางยอมรับตอการตรวจรักษาจากหมอในโรงพยาบาลแกตัวเขาเองซึ่งมีโรคประจําตัว

คือโรคหัวใจ  แตกลับปฏิเสธการรับประทานยาแผนปจจุบันตามที่หมอสั่ง เพราะประสบการณที่เขา

เคยกินยามานานแลวอาการย่ิงแยลงเรื่อยๆ  จุดน้ีเองที่ เปลี่ยนทัศนคติของเขาตอการใชยาแผน

ปจจุบันเพื่อรักษาโรค  ประกอบกับการรักษาคนไขที่ไดรับการผาตัดกระดูกแลวมีอาการย่ิงแยลง    

ทําใหหมอมัสรี่เห็นวา  การผาตัดกระดูกไมไดชวยรักษาการปวดไดจริง  เชนเดียวกับคนไขที่ปวยเปน

มะเร็งเมื่อทําคีโมแลวอาการก็ไมดีข้ึน  ประสบการณเหลาน้ีทําใหหมอมัสรี่เกิดการรับรูเกี่ยวกับการ

รักษาที่มากข้ึน  จนมีความชํานาญในการรักษาและเห็นคุณคาของยาสมุนไพรที่ปราศจากสาร

ปนเปอน  ทําใหการรักษาของหมอมัสรี่มีความเทาทันตอการรักษาแผนปจจุบัน  คนไขที่มารับการ

รักษาก็จะพึ่งพาการรักษาทั้งสองทางจากหมอมัสรี่และหมอในโรงพยาบาล  เหมือนอยางที่หมอมัสรี่

เองก็ตองไปตรวจรักษารางกายเปนประจําทุกสามเดือน     

  สวนประเด็นถัดมา  องคความรูหลักในการรักษาของหมอมัสรี่  คือ  ความรูเกี่ยวกับยาที่จะ

ใชรักษาอาการของโรคตางๆ เพราะยามีหลายชนิด  ตองรูจักประเภทและชนิดของยา  ตองรูวาตัวยา

ทําดวยอะไร  สรรพคุณยามีอะไรบาง  โดยเฉพาะคนเปนหมอตองรูเรื่องเหลาน้ี  รวมไปถึงยาประเภท

ไหนที่คนไขกินรวมกับยาตัวอื่นได  ยาตัวไหนหามกินคูกัน   นอกจากน้ียังมีความรูที่สําคัญมากกวา

ความรูใดๆ คือ ความรูที่อัลเลาะฮ (ซ.บ.) ทรงบัญญัติไวเปนแนวทางใหมนุษยปฏิบัติตาม   เพราะทุก

สิ่งอยางอัลเลาะฮ (ซ.บ.)  ทรงสรางข้ึนมา  สิ่งเหลาน้ันลวนมีคุณคาในตัวของมัน   โดยสวนตัวแลว

หมอมัสรี่ยังมีความรูอื่นๆ ติดตัวอีก  เชน  ความรูเรื่องอวัยวะภายในรางกาย  ความรูเรื่องเพศ  ความรู

ทางการแพทย  ความรูเรื่องการนวดรักษา  ความรูดานจิตวิทยา  รวมไปถึงการมีสมาธิต้ังมั่น         

สิ่ง เหลาน้ีลวนมีหลักการทั้งสิ้นจึงตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ งและนําไปปฏิบัติใชจริงใน

ชีวิตประจําวัน   การทําความเขาใจตอสิ่งที่อัลเลาะฮ (ซ.บ.)  ทรงสรางตองอาศัยวิชาความรูที่เรียกวา  

“อิ้ลมู” แลวจะเขาใจถึงความย่ิงใหญของพระองคอยางแทจริง  ดวยเหตุน้ีองคความรูของหมอมัสรี่จึง

แตกตางไปจากความรูทางการแพทยสมัยใหมที่ศึกษาเฉพาะเจาะจงอาการตามสาขาวิชาหลักเทาน้ัน  

ในขณะเดียวกัน  อีกทั้งประสบการณและความรูทีห่มอมัสรี่ไดสั่งสมมาก็สนับสนุนบทบาทในการรักษา  
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ทําใหเขาใจไปถึงระบบการแพทยสมัยใหมดวย   บทบาทในการรักษาของหมอมัสรี่จึงเปนที่พึ่งพา

ใหกับคนไขที่รับการรักษาจากการแพทยแผนปจจุบันควบคูกันไป 

 

ความสัมพันธระหวางคําอธิบายสาเหตุการปวยภายใตการรักษาของหมอมัสร่ีกับแพทยแผนปจจุบัน 

 คนไขที่มารับการรักษากับหมอมัสร่ีควบคูไปกับการรักษากับหมอแผนปจจุบันตามคลินิกหรือ

โรงพยาบาลจะไดรับทราบคําอธิบายสาเหตุของภาวะความเจ็บปวยหลายชุดดวยกัน  ทั้งน้ีแตละชุด

คําอธิบายจะมีกระบวนการถายทอดองคความรูจากหมอที่ทําการรักษาใหแตกตางกันไป  ในกรณีของ

คนไขที่มารับการรักษากับหมอมัสร่ีจะไดรับทราบสาเหตุในลักษณะที่วา  ถูกทําของใส  ถูกญินกลั่นแกลง  

ความผิดปกติของอวัยวะในรางกาย  เลือดลมไหลเวียนไมดี  อาการวัยทอง  พักผอนนอย  เปนตน  

ในขณะที่แพทยแผนปจจุบันจะใหขอมูลวา รางกายทํางานผิดปกติ  ติดเช้ือ โรคเร้ือรัง กรรมพันธุ  เปนตน           

 เมื่อคนไขรับทราบสาเหตุของความเจ็บปวยก็จะหาทางรักษาเพื่อแกไขปญหาสุขภาพตอไป 

ทั้งสองทาง  จึงทําใหความสัมพันธระหวางคําอธิบายของหมอมัสรี่กับแพทยแผนปจจุบันเกิดข้ึน

ประกอบกันในแงของโครงสรางและการทํางานของรางกายที่ไมสามารถทํางานไดตามปกติ  คําอธิบาย

ภายใตการรักษาของหมอมัสรี่จะเนนไปที่ระบบความเช่ือและสิ่งมีชีวิตในโลกเหนือธรรมชาติอยางญิน

และชัยตอนซึ่งมีสวนทําใหเกิดความเจ็บปวย  สวนการแพทยแผนปจจุบันจะใหคําอธิบายถึงสาเหตุใน

โลกทางสังคมและโลกธรรมชาติแทน 

 
รูป 26  ภาวะความเจ็บปวยของปจเจกบุคคล ดัดแปลงจาก Helman 2000: 91 

ที่มา:  ชาติชาย  มุกสง. (2551). นิยามสุขภาพและความหมายของความเจ็บปวย. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ. หนา 13 
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ปจจัยท่ีทําใหบทบาทการรักษาของหมอมัสรีย่ังคงดํารงอยูในสังคมปจจุบนั 

 จากการศึกษาบทบาทของหมอมัสรี่ที่มีตอผูคนในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  พบวา  

ปจจัยแรกที่ทําใหผูคนเขามาพึ่งพาตอการรักษาของหมอมัสรี่เกิดจากการยอมรับในความสามารถ

พิเศษอันเปนที่เลื่องลือวาเขาสามารถแกไขปญหาชีวิตและความเจ็บปวยใหแกผูถูกไสยศาสตรทําราย

หรือถูกญินกลั่นแกลง  รวมไปถึงการคนหาสาเหตุและลดความกังวลตางๆ ใหกับผูคนที่มารักษาดวย

พิธีกรรมที่มีบทดุอาเขามาปองกันและเสริมความศรัทธาตอพระผูเปนเจาใหเขามามีสวนสําคัญตอชีวิต

ของผูคนมากย่ิงข้ึน  ดวยเหตุน้ีระบบความเช่ือและพิธีกรรมการรักษาของหมอมัสรี่ที่อยูภายใตกรอบ

ของวิถีอิสลามจึงเปนปจจัยที่สองที่ทําใหบทบาทของหมอมัสรี่ ยังคงดํารงอยูในสังคมปจจุบัน  

เน่ืองจากวิถีปฏิบัติในการรักษาของหมอมัสรี่ไดนําพาบทบัญญัติและขอหามตามหลักศาสนามาปรับใช

ใหสอดคลองกัน  บทบาทดังกลาวน้ีจึงทําใหชีวิตประจําวันของผูคนที่มารักษากับหมอมัสรี่มีความ

ผูกพันและใกลชิดกับวิถีปฏิบัติของศาสนาโดยใชบทดุอาที่หมอมัสรี่ใหพกติดตัวไวในยามที่เกิดความ

กังวลใจและมอบวิกฤตปญหาตางๆ ใหอยูภายใตความเมตตาของอัลเลาะฮ (ซ.บ.)  เชนน้ีผูคนที่มา

รักษากับหมอมัสรี่โดยสวนใหญจะปฏิบัติตามโดยการอานดุอาเปนประจํากอนที่จะประกอบกิจวัตร

ประจําวันหรือกอนเขานอนในแตละวัน   สวนบางคนก็จะอานดุอาดังกลาวหลังจากละหมาดเสร็จแลว     

นอกจากน้ีวิถีปฏิบัติในการรักษาของหมอมัสรี่ยังเปดรับตอกลุมคนตางศาสนาและไมไดจํากัด

เฉพาะเพียงแตผูคนที่มารักษากับหมอมัสรี่โดยตรงเทาน้ัน  หลังจากที่ทําพิธีกรรมการรักษาเสร็จแลว  

หมอมัสรี่จะไถถามถึงความเปนอยูของคนในครอบครัว  ตลอดจนญาติมิตรผูใกลชิดและใหดุอา

คุมครองไปยังบุคคลเหลาน้ันดวย  เมื่อคนใกลตัวและคนรูจักของคนที่มารกัษากับหมอมัสรี่เกิดประสบ

ปญหาก็จะไดรับคําแนะนําผานประสบการณบอกเลาปากตอปากใหใชดุอาของหมอมัสรี่ปองกันตัว  

รวมทั้งการถายเอกสารแผนดุอาที่เปนลายราชสีหและการแบงนํ้าดุอามาเก็บไวที่บานเพื่อปองกันภัย

ตางๆ ใหแกบุคคลรอบขาง    ดวยเหตุน้ีคําบอกเลาของผูคนที่มารักษากับหมอมัสรีท่ี่ถายทอดออกไปสู

คนรอบขางจึงเปนปจจัยที่สามทําใหหมอมัสรี่เปนที่รูจักและดึงดูดใหผูคนเหลาน้ันเขามาพึ่งพาการ

รักษาโดยตรงสงผลใหหมอมัสรี่ยังคงมีบทบาทในการรักษาใหแกผูคนตอไปในชุมชนหมูที่ 9  บาน

คลองสิบหาแหงน้ี     
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บทสรุป 

 

งานศึกษาเรื่องบทบาทของโตะหมอในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา  ตําบลบึงนํ้ารักษ  

อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทราน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อมุงศึกษาในประเด็นหลัก 2 ประการ  

ไดแก  ประเด็นแรก คือ บทบาทของโตะหมอในการรักษาใหกับผูคนตางๆ  ซึ่งในที่น้ีคือ  การศึกษา

บทบาทการรักษาของหมอมัสรี่ใหกับผูคนทั้งภายนอกและภายในชุมชนหมูที่  9  บานคลองสิบหา   

และอีกประเด็นหน่ึง คือ  การศึกษาปจจัยที่ทําใหบทบาทของหมอมัสรี่ยังคงดํารงอยูและทําหนาที่

ตอบสนองใหกับผูคนในสังคมปจจุบัน  จากการศึกษาครั้งน้ีพบวา  หมอมัสรี่ซึ่งอยูในฐานะโตะหมอ

หรือที่ชาวบานในชุมชนรับทราบกันวาเปน “หมอมนต” ซึ่งมีบทบาทในการรักษาความเจ็บปวยดวย

พิธีกรรมการรักษาทางไสยศาสตรภายใตกรอบของศาสนาอิสลามยังคงเปนที่ยอมรับและพึ่งพาใหแก

คนภายนอกและคนในชุมชน  ในยามเมื่อเกิดวิกฤตปญหาข้ึนกับชีวิต   

บทบาทของหมอมัสรี่ที่ยังคงอยูในสังคมปจจุบัน  นอกจากจะทําหนาที่ตอบสนองตอความ

ตองการทางจิตใจในการรักษาความเจ็บปวยและแกไขปญหาชีวิตใหแกผูคนที่มาพึ่งพิงแลว  บทบาท

ดังกลาวยังตกอยูภายใตกฎเกณฑของสังคมในการใชพิธีกรรมตางๆ ใหอยูภายใตกรอบของศาสนา

อิสลามซึ่งครอบคลุมไปถึงวิถีปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของตอพิธีกรรมการรักษาทั้งสิ้น  ในการน้ีจึงเปน

เงื่อนไขสําคัญที่กําหนดความยอมรับและเช่ือถือใหกับฐานะของหมอมัสรี่  เพราะหากหมอมั สรี่ใช

พิธีกรรมไปในทางที่ผิด  โดยอิงประโยชนสวนตัวเพียงอยางเดียวก็จะถูกปฏิเสธจากผูคน  บทบาทใน

การรักษาก็จะไดรับผลตามมาดวย เพราะผูคนที่มารักษาก็จะพากันตีตัวออกหางไป  ในอีกทางหน่ึง

เมื่อหมอมัสรี่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางเครงครัดทั้งในวิถีชีวิตประจําวันและการประกอบพิธี

กรรมการรักษาก็จะทําใหผูคนที่มารักษาเกิดความนับถือและปฏิบัติตาม  เมื่อมีปญหาก็เขามาหา

โดยตรงและเมื่อกลับไปก็นําประสบการณบอกเลาออกไปสูคนรูจัก  ทําใหบทบาทของหมอมัสรี่ยัง

สามารถคงอยูและตอบสนองตอผูคนในสังคมปจจุบันตอไปได    แมวาจะมีการรักษาดวยวิทยาศาสตร

การแพทยแผนปจจุบันและเทคโนโลยีใหมๆ เขามาก็ตาม   แตบทบาทในการรักษาของหมอมัสรี่ก็

ยังคงเปนที่พึ่งสําคัญตอชีวิตของผูคนเหลาน้ีทั้งสภาพรางกายและจิตใจยามเมื่อเกิดวิกฤตปญหาตางๆ  

รวมไปถึงการสงเสริมใหคนที่มารักษาทั้งคนมุสลิมและคนตางศาสนาใหยึดมั่นในศีลธรรมและปฏิบัติ

แตความดีมีนํ้าใจตอกันเพื่อใหสังคมเกิดความสงบสุขรวมกัน     

ในการศึกษาครั้งน้ีจึงสะทอนใหเห็นวา  บทบาทการรักษาของหมอมัสรี่ไดทําหนาที่ตอบสนองตอผูคน

ที่ตองประสบกับภาวะความเจ็บปวยและความกังวลใจตอวิกฤตปญหาตางๆ ในชีวิต   ทั้งน้ีแบบ

แผนการรักษาของหมอมัสรี่ยังประกอบไปดวยพิธีกรรมที่ทําหนาที่ลดความกังวลใจและเสริมสราง

กําลังใจใหคนไขสามารถเอาชนะโรครายและมีชีวิตอยูตอไปได  รวมไปถึงชวยคลายความวิตกกังวล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 
 

จากปญหาชีวิตโดยการเสนอทางออกใหนําวัตถุปองกันที่ผานพิธีกรรมและบทดุอาอันมีความศักด์ิสิทธ์ิ

มาจากความศรัทธาที่มีตอพระเจา  ทําใหผูคนสามารถนําไปปฏิบัติใชในชีวิตประจําวันและแบงปน

ถายทอดออกไปสูผูอื่นได  จึงเปนที่คาดการณไดวา  ตราบใดที่ระบบความเช่ือและพิธีกรรมการรักษา

ของหมอมัสรี่ยังคงอยูภายใตกฎเกณฑของสงัคมซึ่งเปนทีย่อมรับกันไดของผูคนโดยทั่วไป  ไมวาจะเปน

ที่ยอมรับในกลุมคนมุสลิมหรือคนตางศาสนาก็ตาม  บทบาทของหมอมัสรี่ก็จะคงอยูตอไปไดและ

อาจจะมีการปรบัใชวิถีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของในพิธีกรรมการรักษาเพื่อตอบสนองตอชีวิตความเปนอยู

ใหกับผูคนตามสภาพสังคมที่กําลังขับเคลื่อนไปพรอมๆ กับที่หมอมัสรี่ยังคงเรียนรูและทําความเขาใจ

สิ่งตางๆ ดวยตัวของเขาเองภายใตกรอบของวิถีศาสนาอิสลามตอไป 
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