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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิม

ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ๑) เพ่ือศึกษาประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัมอัลกุรอานของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) เพ่ือศึกษา
พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้
อย่างไร และ๔) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุ
รอาน” ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา ผลการศึกษา พบว่า  

ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประกอบสร้างขึ้น เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่า
ของการอ่านอัลกุรอานของคนในชุมชน เนื่องจากเดิมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้คนให้ความส าคัญ
ในการอ่านอัลกุรอานยังน้อย ทั้งในเรื่องการอ่าน การท่องจ าอัลกุรอาน ฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างให้ชุมชนได้
เห็นความส าคัญดังกล่าวคือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแก่ผู้ที่
ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอานจบ และที่ส าคัญกว่าคือ เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน ทั้งนี้ประเพณีคอตัมอัลกุรอานจะไม่มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัวใน
การคอตัม แต่จะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด บ้างก็ให้อ่านหรือให้ท่องจ าตามที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ บ้างก็
ครูผู้สอนอ่านน าผู้เรียนอ่านตาม โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการอ่านซูเราห์วัฎดูฮา และอ่านลงมาเรื่ อยๆ จนถึงซู
เราห์อัลฟาติหะฮ์ และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์เพ่ือความ“บารอกัต” (ความเป็นศิริมงคล) การขอบคุณพระเจ้า 
และจบท้ายด้วยการ นาซีฮัต (บอกกล่าวตักเตือน) สิ่งดีๆ พร้อมทั้งให้ก าลังใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการ
ท่องจ าอัลกุรอานให้ประสบความส าเร็จให้กับเด็กอ่ืนๆ ที่ยังคงตั้งใจศึกษาการท่องจ าอัล-กุรอานต่อๆไป ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ยังคงมีพยายามซึ่งความเป็นดั้งเดิมที่ได้สืบทอดท ากันมา แต่
กระนั้นก็ตาม ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมในพิธีการคอตัม โดยพบว่าใน
แต่ละชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป  

 ส าหรับพัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ส่งผลต่อการกระซับความสัมพันธ์ในชุมชนทั้งใน
ด้านความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอาน คือ การได้เห็นจิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้านใน
ชุมชน โดยเฉพาะญาติๆ ของผู้เรียน นอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว ยังมีการร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้เกิด
ความรักความสามัคคีในการช่วยเหลือจัดงานเลี้ยงต่างๆ พร้อมทั้งยังเป็นการพบปะบรรดาเครือญาติของผู้
คอตัม ปัจจุบันประเพณีคอตัมอัลกุรอานเริ่มเลือนหายไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ และด้วยกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ผู้คนต่างเร่งรีบอยู่กับการงาน มุ่งแต่เพียงชีวิตส่วนตัวจนความสัมพันธ์แบบเดิมเริ่ม
ห่างหายไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่การคอตัมอัลกุรอานก็เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในพ้ืนที่โดยมีเด็กและ
เยาวชนเป็นสื่อกลางส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ผ่านการคอตัมอัลกุรอาน ที่ไม่เพียงมองแต่หลักการ
ศาสนาหรือประเพณีที่จ าเป็น เพราะกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอานเป็นการสร้างคุณค่าในหัวใจของเด็ก พ่อแม่ 
และผสานหัวใจของคนในชุมชน มีความผูกพันจากการได้ท าดีร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามของชุมชน
ที่ได้ร่วมพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน ได้ท าบุญร่วมกันในการท านูหรี (การเลี้ยงอาหาร) และร่วมกันอ่านดุ
อาอ์ (ขอพรจากพระเจ้า)  

 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ชุมชนหรือผู้คนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรม
การคอตัมอัลกุรอาน บ้างก็มองว่าเด็กและเยาวชนในรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานใน
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ขณะที่ผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยให้การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควร และอีกปัญหาหนึ่งมองว่าประเพณีคอตัมอัลกุ
รอานไม่ได้มีหลักการทางศาสนาที่แน่ชัด จึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการที่จะจัดกิจกรรมเหล่านั้น โดยมองว่า
หากเป็นปัญหาในเรื่องของหลักการศาสนา เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่สิ่งส าคัญในการที่จะให้เกิดการพัฒนาใน
การคอตัมอัลกุรอานคือ ต้องมองให้เห็นถึงการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และไม่มีกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนา 
พร้อมให้ความส าคัญกับทุกกลุ่มคนในการร่วมพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน โดยเริ่มจากผู้ปกครองของเด็กใน
การส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานก่อนเป็นล าดับแรก  

ฉะนั้นแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์การคอตัมอัลกุรอาน พ่อแม่ ผู้ปกครองควรกระตุ้นลูกหลานให้รัก
การอ่านอัลกุรอาน รวมทั้งควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมคอตัมอัลกุรอาน 
พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
คอตัมอัลกุรอาน เพราะการอ่านอัลกุรอานส าหรับคนมุสลิมคือวิถีชีวิตในการด ารงอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลามที่ทุกคนจ าเป็นต้องเชื่อและปฏิบัติตาม เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีการคอตัมอัลกุ
รอานสามารถพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท าได้ในหลักการทางศาสนาอย่างชัดเจน และน า
ประเด็นที่สามารถท าได้นั้นมาปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน  
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Abstract 
This study aims i) to investigate the traditions and processes of implementation as 

well as the changes of ‘Khatam Quran’ ritual of Muslim communities in five Southern border 
provinces, ii) to examine its development affecting the relationship of Muslims in the 
communities of five Southern border provinces, iii) to study problems and resolutions 
regarding ‘Khatam Quran’ ritual in the present time and iv) to propose ways in the 
conservation promotion and development of traditional values of the ritual in the areas 
based on religious premises. 

The findings show as follows:     
The tradition of implementation of the ‘khatam Quran’ ritual was originated and 

created by the community itself to encourage Muslims in the area to emphasize on the 
importance of reading Al-Quran.  It is because previously Muslims in Southern Thailand 
rarely pay attention to reading Al-Quran as well as Quranic recitation. Therefore, one of the 
strategies in motivating them to involve with Al- Quran is to reward them by holding an 
activity of the success celebration after finishing reading the Holy book. More importantly, it 
is an indicator of thankfulness to the Al- Mighty God that provides them the success. 
However, there are no fixed processes of the ritual depending on Quranic teachers, for 
instances, reading or reciting whatever their teachers impose and reading following the 
teachers. Mostly, learners are asked to read or recite from Surah Wadduha (Wadduha 
chapter) down to Surah Fatihah (Fatihah chapter) followed by addressing Du-a (praying 
speech) for the sake of Allah’s Barokat (God’s auspiciousness and blessings) and ended by 
Nasihat (religious reminding speech) and encourage other learners to keep on reading Al- 
Quran till the end of the book. For the changes of the ritual, it can be seen that people 
attempt to pass on that ritual to next generations but deviated in terms of implementation 
processes based on different settings and contexts.   

 For the ritual development, it affects relationship building in the community and 
indicates good collaboration and the people’s mind of sympathy and caring particularly 
among relatives and villagers.  Moreover, the people not only show congratulatory speeches 
to the ‘Khatam Quran’ learners, but also illustrate the unity and socialization among 
themselves. However, recently, ‘khatam Quran’ ritual seems to gradually disappear due to 
new ways of lives of new generations and the change of globalization that make people 
prioritize themselves and rarely care much about the relationship among neighbours. 
However, ‘Khatam Quran’ is one of the local rituals that build a good relationship among 
villagers and parents’ intangible values in the community. Also, it is a social platform 
exchanging awesome ideas among children and youths themselves and group cooperating 
activities in merit- making, eating celebration (Nuree making) and praying recitation (Du-a).     
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 The problems regarding ‘Khatam Quran’ ritual are found that local Muslims both 
parents and children in the community do not emphasize on it. Certain parents tend to 
ignore the ritual as well as having a viewpoint of implicit and unclear religious evidence. As a 
result, they appear to discourage their children and try not to join such a community ritual.  
However, the most important thing in the development of ‘Khatam Quran’ ritual is trying to 
view through the benefit of the community, being confirmed by religious evidence and 
cooperative solving for every single member in the community to support and encourage 
their children to read Al- Quran as a daily basis.  

Consequently, the important ways in conservation promotion of ‘Khatam Quran’ 
ritual are parents and guardians encouraging their children to love Al- Quran and read it 
regularly.  Moreover, community and government sectors should take part in supporting the 
activities regarding motivation building in the ritual because Quran is regarded as the way of 
life of Muslims and the constitution of Islam. The present study implies that the tradition of 
‘Khatam Quran’ can improve and develop the patterns of activities applicable with religious 
pillars explicitly and adaptable with current affairs.   
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บทที่ ๑  
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาของการวิจัย 

 ประเพณีมีความส าคัญต่อวิถีชี วิตของชุมชน เป็นกรอบและแนวปฏิบัติที่ ชุมชนในสั งคม  
พึงประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และจากประสบการณ์จากบรรพบุรุษที่บอกเล่าสืบต่อกันมา  
จากรุ่นสู่รุ่น ประเพณีที่ดีจะมีส่วนท าให้ชุมชน สังคมด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข สามัคคี เสียสละ ประเพณีด้าน
ความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีคุณค่าต่อชีวิตย่อมท าให้คนในชุมชนเกิดความผูกพันต่อสังคม  
บ้านเกิด สังเกตได้จากเมื่อมีเทศกาลที่ส าคัญ ๆ คนที่ย้ายจากชุมชนเพ่ือไปศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ  
หรือเพ่ือการใดการหนึ่ง ผู้คนเหล่านั้นมักจะเดินทางกลับไปยังภูมิล าเนาเดิม เพ่ือร่วมประกอบพิธีกรรม ร่วม
บ าเพ็ญกุศล ร่วมประเพณีตามความเชื่อที่ เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา นอกจากได้ร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ  
ที่ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักแล้ว ยังได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว เครือญาติ ตลอดจนมิตรสหาย 

ทั้งนี้การอ่านอัลกุรอาน เป็นวิถีชีวิตของมุสลิมที่จ าเป็นต้องมีการอ่าน และเป็นแนวปฏิบัติของมุสลิม
จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอานตั้งแต่บทแรก (ซูเราห์ อัล-ฟาติหะฮฺ) เรียงล าดับเรื่อยมาจนกระทั่งถึง
บทสุดท้าย (ซูเราห์ อัน-น๊าส) เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริม และในขณะที่มีการอ่านอัล -กุรอานจบ ๑ รอบทั้งเล่ม
เ รี ย ก ว่ า ค็ อ ต มุ้ ล -กุ ร อ า น  ( رُْآ ل لِ  َختُمِْ  الْلُ )   แ ล ะ เ รี ย ก ห นึ่ ง จ บ ว่ า  ห นึ่ ง ค๊ อ ต ม ะ ฮฺ   (  ََ تُ (خلَ   
หากผู้อ่านอัล-กุรอานจบ ๑ จบประสงค์จะอ่านซูเราห์ในล าดับท้ายสุดเพียงล าพังก็ส่งเสริมให้จบการอ่านในการ
ละหมาดจะเป็นละหมาดฟัรฎูหรือสุนนะฮฺก็ได้ ส่วนผู้ที่จะอ่านอัล-กุรอานจบด้วยบรรดาซูเราะหใ์นล าดับท้ายสุด
นอกการละหมาด ตลอดจนกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพ่ือจะจบการอ่าน -อัลกุรอานนั้นก็ส่งเสริมให้จบการอ่านใน
ช่วงแรกของเวลากลางคืนหรือช่วงแรกของเวลากลางวัน และที่ดีควรจะถือศีลอดสุนนะฮฺในวันที่จะจบการ
อ่านอัล-กุรอานด้วย ยกเว้นว่าวันนั้นตรงกับวันที่ห้ามถือศีลอด  

จากประวัติศาสตร์หลักฐานอัลหะดีษ (พระจริยวัตรของท่านศาสดา) รายงานว่า ท่านอิบนุอาบีดาวุดได้
รายงาน ๒ สายรายงานที่เศาะฮีหฺจากท่าน เกาะตาดะฮฺ (ร.ฮ.) (สาวกของท่าศาสดา) ซึ่งเป็นตาบีอียฺ (คนที่
รายงานพระจริยวัตรของท่านศาสดา) อาวุโสเป็นสหายของท่าน อนัส อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) (สาวกของท่าศาสดา)
ว่า : ท่านอนัส อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) (สาวกของท่าศาสดา) นั้น เมื่อท่านต้องการจบการอ่านอัล-กุรอาน ท่านได้
รวมครอบครัวของท่านและขอดุอาอ์ (ขอพรจากพระเจ้า) และมีรายงานที่ถูกต้องจากท่านอัล-หะกัม อิบนุ อุ
ตบะฮฺ (สาวกของท่าศาสดา) ซึ่งเป็นชนรุ่นตาบีอีน (คนที่รายงานพระจริยวัตรของท่านศาสดา) ชั้นอาวุโสว่า : 
มุญาฮิด และ อุบาดะฮฺ อิบนุ อบีลุบาบะฮฺ (สาวกของท่าศาสดา) ได้ส่งคนมาหาฉันโดยบอกว่า : เราส่งคนมาหา
ท่านเพราะเราต้องการจบการอ่านอัล-กุรอานและการขอดุอาอ์ (ขอพรจากพระเจ้า) จากพระเจ้านั้นจะถูกตอบ
รับในขณะที่มีการจบการอ่านอัล-กุรอาน และในบางกระแสรายงานระบุว่า : แท้จริงความเมตตา (อัร -เราะหฺ
มะฮฺ) จากพระเจ้าจะลงมาในขณะที่มีการจบการอ่านอัล-กุรอาน ดังนั้นจึงส่งเสริมอย่างมากให้มีการขอดุอาอ์
(ขอพรจากพระเจ้า) ขณะมีการจบการอ่านอัล-กุรอาน ส่วนส านวนของดุอาอ์ (ขอพรจากพระเจ้า) นั้นควรเป็น
ถ้อยค าที่รวมเอาความดีทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้าและเรื่องราวทั่วไปของผู้ศรัทธา การได้รับการเตาฟิก 
(การดลใจ) จากอัลลอฮฺ (สุบหาฯ) ในการภักดีต่อพระองค์ และเมื่อเสร็จจากการจบการอ่านอัลกุรอานหนึ่งจบ
แล้วส่งเสริมให้เริ่มในการอ่านจบต่อไปโดยอ่านต่อกับการจบนั้น (เริ่มใหม่ในซูเราห์แรก) เพราะชาวมุสลิมถือ
เป็นเรื่องที่ให้กระท าเช่นนั้น  

ทั้งนี้มีหะดีษของท่านอะนัส (ร.ฎ.) (สาวกของท่าศาสดา) ระบุว่า : การกระท าอะมัล (การงาน) ที่ดี
ที่สุดก็คือ อัล-หัลลฺ และ อัร-ริหฺละฮฺ ซึ่งหมายถึงการเริ่มอ่านอัล-กุรอานและการจบการอ่านอัล-กุรอานทั้งเล่ม
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นั่นเอง (ดู อัล-อัซการ ; อัน-นะวาวียฺ หน้า ๑๐๑-๑๐๒) ส าหรับดุอาอ์ (การขอพรจากพระเจ้า) ที่จะขอขณะท า
การจบการอ่านอัล-กุรอาน (ค็อตฺมุ้ลกุรอาน) นั้นเป็นดุอาอ์บทใดก็ได้ แต่ที่ดีควรเป็นดุอาอ์ของท่านนบี 
(ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม) ซึ่งมีความหมายครอบคลุม  หรือจะขอดุอาอ์บทนี้ก็ได้ 

 
َ  ُِ  َخُلر كَِ  تَهِْ  أََحًدا   َُ تَاب كَِ ،  اَوُِ  َعلَّ ُْتَهِْ ف ى ك  ُيتَِ ب هِ  نَُفَسكَِ ،  أَُوأَُنَز ََّ اَْلَّْهمَِّ إ ن  ي أَُساَْْكَِ ب ْكل ِ  اُسمِ  ْهَوَْكَِ َس
َقُلب يُِ  ،  ُيعَِ   ب  َآ َو   ، يُِ   ْنُوَآَصُدآ  رْآ  َِ   ُْ ا َتُجعَلَِ   َأ ُِ   ُنَدكَِ    ع  غَُيبِ    ُْ اَِ   ُلمِ    ع  ف ى   هِ    ب  َثُآتَِ   اُستَأُِ   و  َا   ،
يُِ   َ ََلَءْخُزن يُِ ، َوَذَهابَِ َه   َوج 

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์วิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยทุกพระนามอันเป็นของพระองค์ซึ่ง
พระองค์ทรงเรียกพระองค์ด้วยพระนามนั้น หรือพระองค์ประทานพระนามนั้นในคัมภีร์ของพระองค์ หรือ
พระองค์ทรงสอนผู้หนึ่งจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์ให้รู้ถึงพระนามนั้น หรือพระองค์ทรงสงวนพระนามนั้นใน
ความรู้แห่งความเร้นลับ ณ พระองค์ท่านในการที่พระองค์จะได้ทรงบันดาลให้อัล-กุรอานเป็นรัศมีแห่งหัวอก
ของข้าพระองค์ เป็นความเบิกบานและปิติแห่งหัวใจของข้าพระองค์ เป็นการขจัดความเศร้าโศกและระทมทุกข์
ของข้าพระองค์และเป็นการวิปลาสนาการไปซึ่งความเศร้าหมองกลัดกลุ้มของข้าพระองค์”  (รายงานโดย อิบนุ 
อัสสุนนียฺ จาก อบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ) (อาลี เสือสมิง, ๒๕๕๙: ออนไลน์) 

ชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก าลังต่อสู้กับการรุกรานของวัฒนธรรมใหม่ที่ดึง
ลูกหลานของพวกเขาให้ออกห่างชุมชน จึงมีความพยายามของผู้น าศาสนาและผู้คนในชุมชนโดยการสร้าง
เยาวชนให้เข้าใกล้ศาสนาด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อเยาวชนอยู่ในกรอบที่ดีงามของศาสนา เขาจะรับผิดชอบสังคม
ด้วยตัวเขาเอง 

มีค ากล่าวที่ว่า “Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara” หมายถึง เยาวชนที่เปรียบ
ดั่งความหวังและเสาหลักของสังคม เป็นค ากล่าวอมตะของบรรพบุรุษมลายู ที่ฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญ แม้โลกาภิวัตน์จะชักจูงพวกเขาให้ไขว้เขวจากแนวทางที่สังคมคาดหวังไปบ้าง แต่ไม่ได้
หมายความว่าสังคมเลิกคาดหวังที่จะให้พวกเขาสานต่อความดีงามของประเพณีหรือวัฒนธรรมเก่าๆ  ให้สืบไป 
กิจกรรมที่หลายชุมชนพยายามปลูกฝังคือการส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของอัลกุรอาน
และอ่านมหาคัมภีร์ อัลกุรอาน ซึ่งถือเป็นธรรมนูญชีวิต เป็นจุดยึดเหนี่ยวที่ส าคัญที่สุดของศาสนาอิสลามผ่าน
รูปแบบกีรออาตีในปัจจุบัน 

 ‘กีรออาตี’ เป็นภาษาอาหรับแปลว่า การอ่าน เด็กๆที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้ต้องเสียค่าหนังสือเรียนกีรอ
อาตี ซึ่งขึ้นอยู่ตามระดับความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน โดยจะมี ‘เจ๊ะฆู’ หรือครูผู้สอนที่มีความรู้ 
ความสามารถในการสอนหลักการอ่านอัลกุรอานได้ เริ่มตั้งแต่รู้จักพยัญชนะ ผสมเสียงสระ และการอ่านให้ถูก
หลักอักขระ ซึ่งในระดับขั้นสุดนี้ ผู้เรียนจะรู้จักอักขระที่ออกเสียงถูกต้องแล้ว ดังนั้นเจ๊ะฆู (ครูผู้สอน) มีหน้าที่
ฟังเพ่ือตรวจทานในสิ่งที่เด็กอ่านว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่งขั้นสุดท้ายจะใช้คัมภีร์อัลกุรอานเล่มใหญ่ที่มีทั้งหมด ๓๐ 
ยุช ทุกเย็นก่อนพลบค่ าของทุกวันยกเว้นคืนส าคัญทางศาสนาในรอบอาทิตย์อย่างคืนวันศุกร์ (ค่ าวันพฤหัสบดี) 
เราจะเห็นเด็กๆ ชายหญิงที่แต่งกายในชุดเรียบร้อยเดินมุ่งหน้าไปยังมัสยิด ร่วมละหมาดพร้อมกับผู้ใหญ่และรอ
เรียนกีรออาตีหลังละหมาดในช่วงค่ า โดยเด็กผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าสีด าทั้งชุด และเด็กผู้ชายจะสวมชุดสีขาว  
เพราะจะได้ดูสะอาดตา การสวมใส่ชุดเสื้อผ้าสีด าของผู้หญิง และชุดสีขาวของผู้ชาย เป็นวิถีปฏิบัติที่บ่งบอกถึง
ความบริสุทธ์ และการปกปิดเรือนร่างที่ดีงาม ตามแบบฉบับในสมัยของท่านศาสดา ที่จะไม่เน้นการสวมใส่เสื้อ
สีฉูดฉาด ทั้งนี้นั้นเด็กๆ ต้องอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับทั้งเล่ม แม้เนื้อหาในคัมภีร์อัลกุรอานจะดู
ยากเกินความสามารถในการเข้าใจส าหรับเด็กๆ แต่การที่นักเรียนต้องใช้ความตั้งใจที่จะอ่านให้ตรงกับหลักการ
อ่านที่ถูกต้อง ท าให้เด็กต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงในการฝึกฝนจนอ่านคล่อง เป็นการฝึกสมาธิ และเด็ก
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ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคม ที่ส าคัญคือช่วยให้เด็กมีจิตส านึกในค าสอนของศาสนา มีจิต
สาธารณะต่อสังคมซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ได้อีกทางหนึ่งด้วย  

การส าเร็จหลักสูตร (การคอตัม-อัลกุรอาน) นี้จะขึ้นกับความสามารถของผู้เรียนว่าจะสามารถอ่านได้
ถูกอักขระและอ่านจบเล่มเมื่อไหร่ เมื่อส าเร็จหลักสูตรแล้วจะมีพิธีเพ่ือแสดงว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามที่
หลักสูตร ก าหนดไว้ มักจะจัดใกล้ๆเดือนเราะมะฎอน (เดือนที่ ๙ ของปฏิทินอิสลาม) หรือเดือนซะบาน (เดือน
ที่ ๘ ตามปฎิทินอิสลาม) หรือก่อนเข้าเดือนเราะมะฎอนหนึ่งเดือน ซึ่งในงานจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เพ่ือชุมชนจะได้
ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กๆ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ส าคัญของผู้น าและ ผู้ที่ต้อง
รับผิดชอบต่อเยาวชนเหล่านี้ในการดึงพวกเขาสู่แนวทางท่ีดีภายใต้กรอบของศาสนา  

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นถึงแนวทางและความส าคัญของการศึกษาอัลกุรอานและการ
ส าเร็จการอ่านอัลกุรอาน (คอตัม-อัลกุรอาน) คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญที่ควรศึกษาถึงการส่งเสริม
อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพราะถึงแม้การคอตัม-อัลกุรอาน จะเป็นประเพณีสืบเนื่องจากศาสนาแต่ก็ไม่ใช่ศาสนาแต่เดิม กล่าวคือ ไม่ได้
เป็นบทบัญญัติของศาสนามาแต่เดิม เพ่ือการส่งเสริมคุณค่าทางศาสนาที่ควรกระท าของผู้คนในชุมชนมุสลิม
อย่างถูกต้องสืบต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือศึกษาประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัม- อัลกุรอานของ

ชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   
          ๒) เพ่ือศึกษาพัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิม
ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   

๓) เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้
อย่างไร 

 ๔) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” 
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา 

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการวิจัยเป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้น าศาสนา ชุมชน ตลอดจนประชาชน
ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของ
ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนาเป็นหลัก 

๑.๔ ค าถามหลักในการวิจัย 

๑) ประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน หมายถึงประเพณีอะไร มีข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร มีการ 
เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไร  เพราะเหตุใด 

๒) ประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน มีผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงมา
อย่างไร เพราะเหตุใด 

๓) ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้อย่างไร 
 



 
๔ 

๑.๕ กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

ประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัม- อัลกุรอานของชุมชนมุสลิมใน
พ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 

 
พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ในการส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่  

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 

ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้อย่างไร 
 

 
 

แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา 

 

 

๑.๖ นิยามศัพท์ 
 ๑) การคอตัม-อัลกุรอาน หมายถึง ประเพณีสืบเนื่องหลังจากการได้ศึกษาอัลกุรอานตั้งแต่ต้น

จนจบเล่มของมหาคัมภีร์อัลกุรอานของชาวมุสลิม  

 ๒) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

๑.๗ ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

พิธีคอตัม- อัลกุรอาน และศึกษาพัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ในการส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ตลอดถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล -กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้
อย่างไร น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” 
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา 

 



 
๕ 

๑.๘ ขอบเขตด้านประชากร  
คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้น า

ศาสนา ผู้น าชุมชน และหรือผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ประชาชน และเยาวชนในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๙ ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
 ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 



 
๖ 

บทที่ ๒  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยเรื่องนี้ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัย การส่งเสริมอนุรักษ์และ 
พัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะแบ่ง 
หัวข้อในการน าเสนอเป็น ๕ หัวข้อหลักดังต่อไปนี้  

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion theory)  
๒.๓ อิสลามศึกษาและการศึกษาศาสนาอิสลามแนวมานุษยวิทยา 
๒.๔ แนวคิดอิสลามานุวัตร หรือ แนวคิดกระแสตื่นตัวทางศาสนาอิสลาม (Islamization) 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมเป็นการแสดงออกในด้านความคิด การกระท าของมนุษย์ที่เกิดจากความคิด การเรียนรู้โดย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะจนเป็นที่ยอมรับในสังคม หมู่บ้าน 
และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นระเบียบแบบแผนของสังคม ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตที่มนุษย์
ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต ป้องกันและแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการท ามาหากิน 

๑) ความหมายของค าว่าวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรม (Culture) พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงบัญญัติขึ้น 
โดยทรงอธิบายค าว่าวัฒนธรรม ได้ผูกขึ้นเพ่ือให้มีความหมายตรงกับค าว่า Culture หมายความว่า เพาะปลูก
ให้งดงาม เป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงาม ซึ่งเปรียบได้กับการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ให้งอกงาม ผลิดอกออกผล
เพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ในอันที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ ไม่ว่าในทางกาย เช่น การใช้บริโภคหรือใช้
ประกอบท าสิ่งของเครื่องใช้ที่มนุษย์ใช้ได้ หรือทางใจ เช่น การชมในฐานะท่ีเป็นสิ่งเจริญตาเจริญใจเป็นต้น และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์ในเจริญงอกงามก็มีลักษณะคล้ายคลึง จึงรวมอยู่ในภาคความคิดของค าว่า Culture นี้ด้วย
เหมือนกัน วัฒนะ หมายถึง ความเจริญงอกงามดังที่กล่าวมานี้ ฉะนั้น ภูมิธรรมแห่งความเจริญงอกงาม ได้แก่ 
Culture จึงได้ใช้ค าว่า วัฒนธรรม1 
 พระยาอนุมานราชธน ได้ให้ความหมายของค าว่าวัฒนธรรม ไว้อย่างหลากหลาย2 ดังนี้ 
  วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึ้นเพ่ือความเจริญ 
งอกงามในวิถีชีวิตแห่งชีวิตของส่วนรวม 
  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตมนุษย์ในส่วนรวมที่ถ่ายทอดกันได้ 
  วัฒนธรรม คือ สิ่งอันเป็นผลผลิตของส่วนรวมที่รู้มาจากคนแต่ก่อนสืบทอดกันมาเป็น
ประเพณ ี

                                                           
1
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๗ : ๑) 

2 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๖ : ๓) 



 
๗ 

 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ ได้ให้ความหมายของค าว่าวัฒนธรรม 
หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า 
ของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน3 
 ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมเป็นวิธีการด าเนินชีวิตของ
สังคม เป็นแบบแผนการประพฤติการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิ ก 
ในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจและซาบซึ้งร่วมกัน วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่ เกิดจากระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระ  
และรูปแบบที่เป็นระบบ ความคิด วิธีการ โครงสร้างทางสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น4 
 อานนันท์ กาญจนพันธุ์ (๒๕๕๕: ๒๕๔) ได้ชี้ให้เห็นว่าฐานคิดส าคัญที่สุดของการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม น่าจะอยู่ที่ การย้อนกลับมาให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ นั่นคือการยอมรับ
ความแตกต่างที่พวกเขาเป็นมนุษย์ หรือยอมรับการแสดงตัวตนของพวกเขานั่นเอง ไม่ใช่ไปสร้างภาพตัวแทน
หรือไปสร้างสิ่งสมมติอะไรต่างๆ มาท าให้เรายอมรับ ตรงนี้ก็มีปัญหาอย่างมาก ในแง่ที่ว่า ท าอย่างไรถึงจะท าให้
คนเข้าใจมุมต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น เพราะว่า วัฒนธรรมในระบบโลกาภิวัตน์ปัจจุบันมีลักษณะ “วัฒนธรรมข้าม
ชาติ-วัฒนธรรมข้ามคน” เพราะว่าวัฒนธรรมของการสร้างภาพตัวแทนมักจะข้ามความเป็นมนุษย์ เพ่ือที่จะดึง
เอาประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงอ านาจเหล่านี้ เท่ากับการสร้างเงื่อนไขให้คนเราเอาเปรียบคนอ่ืนได้ 
 จากความหมายของวัฒนธรรมข้างต้น วัฒนธรรมล้วนมีความหมายและมีคุณค่าทั้งสิ้ น และยังมีการ
ชี้ให้เห็นในแง่มุมที่ต่างกันของวัฒนธรรม ฉะนั้นในการด าเนินงานวัฒนธรรมจึงเป็นการด าเนินงานเพ่ือให้บัง
เกิดผลต่อชีวิตของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุล และยั่งยืนระหว่าง
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 

 ๒) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมในโลกนี้ ย่อมมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งที่เกิดจาก
การปรับตัว ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  และสั งคมภายในกับการติดต่อ 
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมภายนอก แลนเนอร์ (Laner. ๑๙๗๖ : ๖๕ อ้างถึงในญาณิศา บุญจิตร์ และสุชาติ  
มีสมบัติ. ๒๕๕๔ : ๑๑) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมว่าการเปลี่ยนแปลง 
เป็นเรื่องปกติในทุกสังคม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นปรากฏการณ์ใน
สังคมระดับต่าง ๆ ของมนุษย์ การศึกษาอาจจะศึกษาในระดับเดียวหรือหลายระดับ การเปลี่ยนแปลงในระดับ
หนึ่งไม่จ าเป็นต้องส าคัญต่ออีกระดับหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละระดับจะต้องสัมพันธ์กับปัจจัยด้วย และ
ความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดวัฏจักร เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม 
 ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (๒๕๔๓ : ๓๖) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทางความคิดของมนุษย์ ได้แก่ การขอยืมจากวัฒนธรรมอันเป็นการรับเอาเทคนิคแนวความคิด
หรื อ วั ตถุ ต่ า ง  ๆ  ของสั ง คม อ่ืนมาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับสั งคม  การค้ นพบ ได้พบข้ อ เท็ จ จริ ง  
ท าให้ได้ความรู้ใหม่และก่อให้เกิดวัฒนธรรม การประดิษฐ์ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้น จากการรวบรวมเอาเทคนิค
วิธีการ หรือความคิดที่มีอยู่ก่อนและความรู้ใหม่ในวัฒนธรรมเพ่ือท าสิ่งอ่ืนขึ้นมา เป็นกระบวนการที่มี  
การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการผสมผสานปรับปรุงที่ต่อเนื่อง 
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 นิยพรรณ วรรณศิริ (๒๕๔๐ : ๔๐) กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ด าเนินชีวิตและพฤติกรรมที่บุคคลในสังคมได้เคยประพฤติปฏิบัติต่อกันเป็นระยะเวลานาน ไปสู่แบบแผนใหม่ที่
ยังไม่ เคยชินมาก่อน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเป็นเรื่องของขบวนการของพฤติกรรมที่ เป็นผล  
มาจากการท างานโดยอัตโนมัติของระบบจิตใจของมนุษย์ ซึ่งรับเอาความคิดใหม่ ๆ เข้ามาโดยไม่ระลึก 
รู้ การเปลี่ยนแปลงเป็นการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็คือผู้ที่หวังให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้ว  
มีผลดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่ตนประสบอยู่ แต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลในทิศทางที่ดีขึ้นอย่าง
เดียว เปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะอยู่ที่เดิม หรือเปลี่ยนแปลงแล้วอาจเลวร้ายกว่าเดิมก็ได้ 
 สนิท สมัครการ (๒๕๒๕ : ๓๕) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลง 
ในระเบียบประเพณี ธรรมเนียมวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของคนสังคม วัฒนธรรมอาจ จะเปลี่ยนแปลงไป 
เพราะสาเหตุส าคัญ ๒ ประการ คือ 
  ๑. การประดิษฐ์คิดค้น ซึ่ งรวมทั้งการสร้างเทคนิควิทยาใหม่ ๆ และการคิดสร้าง 
ธรรมเนียมประเพณี หรือระบบความเชื่อใหม่ ๆ ด้วยเทคนิควิธีวิทยาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งความ
เชื่อใหม่ ๆ เมื่อได้มีการยอมรับและน าไปใช้อย่างแพร่หลายในสังคม 
  ๒. วัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยการขอยืมหรือลอกเลียนแบบกันนั้นปรากฏว่ามีอยู่
เสมอมาในสังคมมนุษย์ต่าง ๆ ที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมอ่ืน การติดติดต่อทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม การติดต่อโดยตรงก็คือ การที่คนต่างวัฒนธร รมได้มี โอกาสพบปะสังสรรค์  
และแลกเปลี่ยนความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมต่อกัน ซึ่งอาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ อาทิ ทูตการเมือง 
การค้า การศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ศาสนาของคณะธรรมทูตต่าง ๆ และการอพยพเข้ามาท า
มาหากินของคนต่างสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น การที่คนต่างวัฒนธรรมกันมีโอกาสได้เห็นแบบอย่างของ
วัฒนธรรมอ่ืนที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตนในเวลานานพอสมควร อาจจะเป็นสาเหตุให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง หรือในบางส่วนของวัฒนธรรมทั้งสองก็ได้ นอกจากการติดต่อ
โดยตรงแล้ว วัฒนธรรมยังอาจติดต่อกันได้โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มิใช่ตัวบุคคลได้อีก คือ สื่อมวลชนซึ่งรวมถึง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็นต้น 

 ๓) ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม5 

 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 
  ๑. ขบวนการทางจิตวิทยา การรับรู้ (Perceiving) แบ่งได้เป็น ๒ ระดับ คือ 
   ๑.๑ การรับรู้โดยไม่รู้ตัว ได้แก่ การที่คนเรารับรู้ความรู้สึกที่คล้ายกัน และแสดง
พฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันโดยไม่รู้ตัว เช่น การแสดงออกบนใบหน้าที่แสดงถึงความสนใจ ความโกรธ เกลียด ถ้า
เข้าใจสังคมและวิถีชีวิตของคนในสังคมก็จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพ้ืนฐานได้โดยอัตโนมัติ การ
เปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจากภายนอก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นรูปธรรมและเป็นปฏิสัมพันธ์  
ทางสังคม 
   ๑.๒ การรับรู้กึ่งรู้ตัว ได้แก่ กรรับรู้ในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ โดยรู้ตัวว่าอะไร 
เป็นอะไร แต่ก็ไม่แสดงออกเปิดเผยถึงการรับรู้นั้น ทั้งนี้เป็นเพราะไม่ใส่ใจเท่าใดนัก มีผลท าให้เกิดข้อมูลเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ 
  ๒. ประสบการณ์ที่ผ่านมานานจนลืมไปแล้ว บางครั้งที่เราได้ผ่านประสบการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่ งมานานแล้วจนลืมนึกถึง แต่จะมีผลต่อพฤติกรรมของเรา เมื่อถึงเวลาหนึ่ งก็อาจแสดงออกมา 
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๙ 

โดยคิดว่ามันคือพฤติกรรมที่ เ พ่ิงเกิดขึ้น แต่ที่แท้จริงเป็นพฤติกรรมที่รับมาจากสถานการณ์ในอดีต  
ในบางครั้งก็อาจลอกเลียนรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมมาเป็นของตนและมักจะลืมไปว่าเป็นส่วนที่รับผู้อ่ืนมา 
ประสบการณ์ในอดีตที่คิดว่าลืมเหล่านี้อาจจะถูกน าไปเป็นอย่างพฤติกรรมใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินงานชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมโดยได้มีการน ามาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือความเหมาะสมในแต่
ละสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท าให้เกิดมีพฤติกรรมปรับปรุงมาใช้ในสังคมหลากหลายมากข้ึน 
  ๓. การเรียนรู้ การเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แวดล้อม
เป็นมูลเหตุเบื้องต้นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งอาจจะไม่ตั้งใจที่จะเรียนรู้รูปแบบของวัฒนธรรม
ของผู้อ่ืน แต่ก็มักจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมด้วยการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่และประพฤติปฏิบัติตาม การ
ปฏิบัติซ้ า ๆ การสังเกตการณ์ และการเรียนหรือการศึกษาโดยตรงเป็นที่มาของการเรียนรู้สังคมและการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
  ๔. การเปลี่ยนแปลงนิสัย กิจวัตร หรือพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ มนุษย์จะมีการศึกษา
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมกิจวัตรและนิสัยโดยไม่รู้ตัวอยู่ทุกเวลานาที นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดขึ้นแล้ ว บางครั้ งบุคคลอาจจะรู้ตัวและจงใจยกเลิกรูปแบบพฤติกรรมเก่า ๆ ก็ ได้  
ทั้งนี้ เนื่องจากการเบื่อความซ้ าซากและจ าเจ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสองรูปแบบจะเกิดขึ้น  
โดยธรรมชาติ 
  ๕. การเลียนแบบ มนุษย์จะมีการเลียนแบบกันอย่างไม่ตั้งใจอยู่เสมอ เช่น การเลียนแบบ
ท่าทาง ส านวนการพูด การแต่งกาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้มีการเรียนรู้แบบอย่างมาก่อน การเลียนแบบเป็น
เรื่องของบุคคลและกลุ่ม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมใหม่มาใช้ เป็นการยอมรับหรือเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ 
ๆ  หรือเป็นการหยิบยืมวัฒนธรรมที่แพร่กระจายจากต่างถิ่นมาใช้โดยน ามาดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
ตนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ข้ึน 
  ๖. ความคิดเห็น เป็นข้อสันนิษฐานหรือขบวนการเสนอความคิดเห็นและการเปรียบเทียบ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ผู้อ่ืนฟัง การใช้ความรู้สึกส่วนตัวตัดสินเหตุการณ์และผู้อ่ืน โดยที่ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้ถึง
ความจริงและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เพียงพอ หรือเป็นการเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ ซึ่งท า
ให้ผู้อื่นคิดตามคล้อยตามจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ค่านิยมของผู้อื่นได้ 
  ๗. การโยกย้ายถิ่น เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ การโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
ไปยังแหล่งใหม่ ต้องมีการรปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องเข้ากันได้กับสถานที่ใหม่และกลุ่มคนใหม่ยอมรับเข้าพวก 
ซึ่งจะส่งผลให้วัฒนธรรมของผู้ที่ย้ายมาใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยจะเป็นที่สังเกตเห็นได้ในที่สุด 
  ๘. สภาวะจิตไร้ส านึก สภาวะจิตไร้ส านึกจะบงการพฤติกรรมโดยอัตโนมัติสภาวการณ์เช่นนี้
เกิดจากความเคยชินในกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมท่ีฝังใจมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กมักกระท าการใด ๆ โดยอัตโนมัติ
แล ะ ไม่ รู้ ตั ว  นอกจ ากนี้ ค ว ามต้ อ งก า รกา ร ยอมรั บจ ากผู้ อ่ื น จึ ง ต้ อ ง เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก ร รม 
ตามผู้ อ่ืน ซึ่ งจะเกิดขึ้นในตัวเของมนุษย์ เองโดยไม่รู้ตัวและเป็นกลไกที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  
ทางวัฒนธรรมและสังคมในเชิงนามธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและวัฒนธรรมพ้ืนฐานต่าง ๆ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองนี้จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
ของวัฒนธรรมนั้น ๆ ค่านิยมของประชาชนนั้นเปลี่ยนยากมากต้องอาศัยระยะเวลายาวนาน เพราะบุคคลได้สั่ง
สมค่านิยมของตนเป็นเวลานานมาก่อนการเปลี่ยนแปลงแบบไม่รู้ตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยม  
ของบุคคลซึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละน้อย 
  ๙. การสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพันทางสังคม ความรู้สึกร่วมและความผูกพัน 
ทางสังคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นได้ เพราะพฤติกรรมของกลุ่มสังคมที่มีการรับอารมณ์



 
๑๐ 

และแสดงออกทางอารมณ์ร่วมกัน กลุ่มคนที่ร่วมในเหตุการณ์เดียวกันจะมีการแสดงออกถึงการยอมรับอารมณ์
และคว ามรู้ สึ กขอ งกั น และกั น  ค ว าม รู้ สึ ก ร่ ว ม เป็ นปั จ จั ยหนึ่ ง ที่ ท า ให้ เ กิ ด ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง 
ทางวัฒนธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่านักวิชาการจะให้
ความส าคัญกับจิตใต้ส านึกของมนุษย์เป็นหลัก 

 ๔) รูปแบบและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม6 

 นิยพรรณ วรรณศิริ  ได้สรุปรูปแบบและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
และสังคม ดังนี้ 
  ๑. ทัศนคติ เป็นตัวก าหนดบุคลิกและท่าทีในการแสดงออกของบุคคล ทัศนคติที่ก่อตัว 
ในบุคคลในช่วงเวลาอันยาวนานและติดฝังแน่น และยากต่อการถอดถอนเปลี่ยนแปลง แต่ก็ สามารถ 
ถูกเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยากหรือง่าย ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับตัวแปรร่วมหลาย ๆ อย่าง เช่น ขบวนการปลูกฝัง
วัฒนธรรม กลุ่มบุคคลที่สั งกัดผู้น า  กลุ่มวัฒนธรรมที่ถูกน ามาสาธิต อย่างไรก็ตามการอยู่ ร่ วมกัน  
ในสังคมเดียวกันจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลมาก เนื่องจากมนุษย์มีความจ าเป็นต้องอยู่
รวมกันเป็นกลุ่มและพ่ึงพากัน ฉะนั้นการปรับตัวให้คล้อยตามกลุ่มจึงเป็นการอยู่รอด 
  ๒. ค่านิยม จะเป็นส่วนประกอบส าคัญทางสังคม บางสังคมบุคคลให้คุณค่ากับเงินตราสูงมาก 
บางสังคมก็ให้คุณค่าโลหะธาตุที่หายาก เช่น ทองค า บางสังคมน าศีลธรรมและความสวยงามมาเป็นค่านิยม
หลักและผลประโยชน์เป็นค่านิยมรอง ค่านิยมเป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมจึงไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดท่าทีและ
ทิ ศ ท า ง ข อ ง พฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ก ลุ่ ม  เ พ ร า ะ ฉ ะนั้ น ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค่ า นิ ย ม ก็ จ ะ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมด้วย 
  ๓. บรรทัดฐานและพันธะทางสังคม คือ แนวทางที่สังคมวางไว้ให้สมาชิกในสังคมประพฤติ
ปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม บรรทัดฐานและพันธะทางสังคมมีความ
คล้ ายคลึ งกัน แต่ พันธะทางสั งคมไม่ ได้ เกิดจากบรรทัดฐาน แต่ เกิดจากความผูก พันทางสั งคม  
และท่าทีอันดีต่อกัน ซึ่งเป็นข้อบังคับทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนทั่วไป ด้วยเหตุผลและสถานการณ์ 
ต่าง ๆ บางครั้งก็มีข้อยกเว้นไม่ปฏิบัติ เช่น การให้สิ่งของกัน ผู้รับต้องให้สิ่งของกลับเป็นการตอบแทน บางครั้ง
อาจไม่มีสิ่งของตอบแทนกลับก็ได้ หากไม่มีการลงโทษทางสังคมที่รุนแรง กฎพันธะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ง่ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และกฎนี้จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากปฏิบัติตามพันธะทางสังคม
ท าให้คบกันง่าย และน าไปสู่การท าตามกันและคิดตามกัน ส่วนบรรทัดฐานนั้นเป็นผลจากความคิดแนวเดียวกัน
ข อ ง ค น ใ น สั ง ค ม ที่ ไ ด้ พั ฒ น า ม า เ ป็ น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ใ ห้ ค น ป ฏิ บั ติ ต า ม ไ ด้ ด้ ว ย ค ว า ม 
เคยชิน บรรทัดฐานเป็นกฎสังคมที่แน่นอนและเป็นโครงสร้างของวัฒนธรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย 
ปกติใช้เวลานานในการเกิดการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก การลงโทษผู้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานจะเห็นได้เด่นชัดแต่ไม่
เป็นทางการ 

๕) การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม 

 วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตจึงมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดเวลา เพราะในการด ารงชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ล้ วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องกับวัฒนธรรม มนุษย์ จึ ง เป็นทั้ งผู้ สร้ างสรรค์ พัฒนา  
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งเป็นไปในทิศทางบวก
และทางลบ ทั้งนี้เพ่ือด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามให้ด ารงอยู่สืบไป หรือหากแม้มีการเปลี่ยนแปลงก็ควรให้มี
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๑๑ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม เริ่ม
ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมานาน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้7 
 วัฒนธรรมได้ไทยได้เริ่มมีการฟ้ืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่กันอย่างจริงจังมาตั้งแต่ในสมัยรัฐบาล  
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องจากเมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่  ๒ ประเทศไทยได้รับความ
กระทบกระเทือนจากภัยสงครามทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้ภาวะทางศี ลธรรม วัฒนธรรม
ของประชาชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาลจึงได้พยายามปรับปรุง ฟ้ืนฟู ปลูกฝังวัฒนธรรมไทยขึ้นโดยการตรา
พระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับแรกขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 
๒๔๘๕ ขึ้นใหม่โดยยกเลิกพระราชบัญญัติบ ารุงวัฒนธรรมแห่งชาติทั้ง ๒ ฉบับ และให้มีบทบัญญัติเรื่อง
วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับกาลสมัย พร้อมกันนั้นได้สถาปนาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. 
๒๔๘๕ และก าหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้มีประกาศรัฐนิยมขึ้นฉบับหนึ่งเพ่ือชักชวนให้
ประชาชนถือปฏิบัติ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติมีหน้าที่ในการค้นคว้า ดัดแปลง รักษา ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และ
เผยแพร่วัฒนธรรมแห่งชาติ แบ่งออกเป็นส านักวัฒนธรรมทางจิตใจ ส านักวัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี 
ส านักวัฒนธรรมทางศิลปกรรม ส านักวัฒนธรรมวรรณกรรม และส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ซึ่งสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติได้มีบทบาทส าคัญในการจัดตั้งองค์กรเอกชน ประกอบด้วย สมาคมและมูลนิธิ เพ่ือด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๔๘๖ โดยมีบทบัญญัติเรื่องการน าวัฒนธรรมมาใช้ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและมีประกาศสภาวัฒนธรรม
แห่งชาติก าหนดให้ประชาชนชาวไทยใช้วัฒนธรรมแห่งชาติ หลังจากประกาศจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 
กิจกรรมทางวัฒนธรรมมีมากขึ้นตามล าดับ แต่ยังไม่ได้ผลตามเจตนารมณ์ของผู้น าประเทศในขณะนั้น เพราะ
ผลกระทบของสงครามท าให้จิตใจของประชาชนบางส่วนเสื่อมทรามลง แม้จะมีการอบรมจิตใจข้าราชการใน
ตอนบ่าย วันพุธให้หยุดงาน ให้เล่นกีฬา ร้องร าท าเพลง เล่นร าวง แต่วัฒนธรรมหลายอย่างที่ก าหนดขึ้นยังไม่ดี
พอ อย่างไรก็ตามการตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัฒนธรรม 
 ต่อมาพ.ศ. ๒๕๒๖ กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าการด าเนินงานวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้อง 
กับประชาชนทั่วไปและมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ แต่ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไม่
มี ห น่ ว ย ง า น ร อ ง รั บ ใ น ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
จากหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ สักนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ซึ่งมีภารกิจมากอยู่แล้ว จึงเห็นสมควรให้มีหน่วยงานท าหน้าที่เป็นองค์กรเครือข่าย  
ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานวัฒนธรรมขึ้นในสถาบันที่มีความพร้อมด้าน
สถานที่และบุคลากร เช่น สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์วัฒนธรรมในระดับจังหวัด
ทุกแห่งและในระดับอ าเภอบางส่วน ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม ๒ ครัง้ คือ พ.ศ. ๒๕๒๙ และพ.ศ. ๒๕๓๑ 
 ต่อมาพ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาลเห็นว่าการบริหารงานวัฒนธรรมภายใต้ระบบราชการมีข้อจ ากัดในเรื่อง
งบประมาณ และการบริหารจัดการท าให้ไม่สามารถท่ีจะด าเนินงานวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
วัฒนธรรมของชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม  
เพ่ือระดมทุนและทรัพยากรจากทางราชการและเอกชนมาสนับสนุนการบริหารงานวัฒนธรรมได้อย่าง

                                                           
7 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๔ : ๒-๕) 



 
๑๒ 

คล่องแคล่ว โดยไม่มีข้อผูกพันกฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ ซึ่งกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม 
นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หลังจากนั้น 
พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นว่างการด าเนินงานวัฒนธรรมควรจะเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญ เนื่องจากประชาชนคือผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของตนเองมากที่สุด ดังนั้นเ พ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชนที่ เข้ามา  
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานวัฒนธรรมรวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จึงได้มีประกาศคณะกรรมการ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ มี ก า ร จั ด ตั้ ง ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม ขึ้ น  โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ส ภ า วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด  
ก่อนและขยายไปสู่วัฒนธรรมอ าเภอและต าบลตามล าดับ 
 ต่อมางานวัฒนธรรมได้ รับการ เอาใจใส่ อย่ า งมากตั้ งแต่ มี การก าหนดไว้ ในรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยมีบัญญัติที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายมาตรา 
อาทิ มาตรา ๔, ๓๙, ๔๐, ๔๓, ๔๕, ๖๓, ๗๔, ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ จะขอกล่าวถึงมาตราที่ส าคัญซึ่งได้
กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ในการด าเนินงานวัฒนธรรมโดยสังเขป ดังนี้ 
 มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ ได้บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กร 
เ พ่ืออนุ รั กษ์หรื อ ฟ้ืน ฟูจารี ตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่ นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่ น 
หรือของชาติ โดยให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๖๙ ได้บัญญัติให้บุคคลมีหน้าที่ ในการศึกษาอบรมพิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้เป็นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๗๓ ได้บัญญัติ ให้รัฐมีหน้าที่ต้องการให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
และศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิ กชนทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุน 
น าหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพ่ือส่งเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 มาตรา ๘๑ ได้บัญญัติให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาอบรมสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริม
ความรู้การปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยศิลปะวิทยาการต่าง ๆ และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 มาตรา ๒๘๙ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองถ้องถิ่นมีหน้าที่บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและองค์กรปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสมและต้องการในท้องถิ่นนั้น โดยค านึงถึงการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย 
 จากสาระส าคัญทางวัฒนธรรมตามมาตราต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ได้มีการก าหนดสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้ า ที่ ข อ งบุ คคล  รั ฐ  แล ะองค์ ก รปกครอ งท้ อ ง ถิ่ น ใ นก ารมี ส่ ว น ร่ ว มด า เ นิ น ง าน วัฒนธ ร รม  
โดยเน้นให้ประชาชนและท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินงานวัฒนธรรมของตนเองในลักษณะของการด าเนินงาน
วัฒนธรรมของประชาชน โดยประชาชนเพ่ือประชาชน โดยรัฐเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุน ทั้งนี้เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป็นของประชาชน ดังนั้นประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมจึงมีสิทธิและหน้าที่ในการด าเนินงาน
วัฒนธรรมของตนเองนี้ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานวัฒนธรรมของชาติได้ค านึงถึงและให้ความส าคัญ โดยรณรงค์ให้
ประชาชนมีการรวมตัวกันจัดเป็นกลุ่มองค์กรเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงานวัฒนธรรมของตนเองในลักษณะ



 
๑๓ 

ของเครือข่าย เครือญาติทางวัฒนธรรม เช่น สภาวัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรม ชุมชนวัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้
การด าเนินงานด้านวัฒนธรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็น  
ที่จะต้องมีการสร้างและจรรโลงจิตส านึกของประชาชนให้มีชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างเชื่อมั่นบนพ้ืนฐานคุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย รวมทั้ งการธ ารงรักษา พัฒนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้ เป็นสมบัติ  
ของมนุษยชาติอันจะน ามาซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของคนไทยในบริบทของสังคมโลกและนานาประเทศ  
ได้อย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรี จึงเห็นสมควรประกาศให้ช่วงพ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๐ เป็นทศวรรษสืบสานวัฒนธรรม
เพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และ
ประชาชนทั่วไปได้ร่วมมือกันสืบสานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา โดยการน ามิติทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นชอบให้มีการประกาศแผนแม่บทวาระแห่งชาติว่าด้วยทศวรรษสืบสาน
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๐) โดยวางนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรม8 ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้สืบค้นและศึกษาเรื่องราวของมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย  
เพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๒. พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน ให้ เป็นแหล่ งรู้ และแหล่งรายได้ 
ของประชาชน 
 ๓. ประสานให้ประชาชนและเยาชนมีบทบาทและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและแหล่งรายได้ของ
ประชาชน 
 ๔. สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิดชูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสมศักดิ์ศรีและ
สร้างสรรค ์

 ต่อมาพ.ศ. ๒๕๔๕ สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ก าหนดให้จัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบริหารงาน
ด้านวัฒนธรรม มีบทบาทในกลุ่มภารกิจของรัฐในด้านการท านุบ ารุง ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รักษาความเป็นชาติ  
การสืบทอดมรดกของชาติ และเพ่ือนให้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติได้รับการเผยแพร่และเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ9 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion theory) 

 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมแพร่หลายมากในสหรัฐอเมริกา โดยฟรานส์ โบแอส (Franz 
Boas อ้างถึงใน อรมรา พงศาพิชญ์. ๒๕๔๒ : ๑๑๙-๑๒๐) ให้ความสนใจในด้านนี้เดิมมีอยู่ในวิชาภูมิศาสตร์ใน
ด้านการศึกษาท้องถิ่นหรือลักษณะของถิ่นต่าง ๆ โบแอสมีแนวคิดว่ากลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมคล้ายกันจะเป็นกลุ่ม
ชนที่มีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์กันมาก่อน วัฒนธรรมหรือระบบสัญลักษณ์แพร่กระจายออกไป 
เ พ ร า ะ ค น ย้ า ย ถิ่ น แ ล ะ น า เ อ า วั ฒ น ธ ร ร ม เ ก่ า ติ ด ตั ว ไ ป ด้ ว ย  ห รื อ เ พ ร า ะ ค น จ า ก ถิ่ น อ่ื น  
มาติดใจวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้ และขอยืมวัฒนธรรมไปใช้ เขาไม่เชื่อว่าคนสองกลุ่มที่อยู่ห่างไกลกัน  
ต่างคนต่างคิดค้นวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเหล่านี้ขึ้นมาเอง โบแอสเชื่อว่ าสังคมและวัฒนธรรมของคนอาจมี

                                                           
8 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๔ : ๖๗) 
9
 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๕ : ๙๑) 



 
๑๔ 

จุด เริ่ มต้นที่ เป็นอิสระและไม่ เกี่ยวกัน การที่ สั งคมหลาย ๆ สั งคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันเพราะ  
การแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากสั งคมหนึ่ ง ไปยั ง อีกสั งคมหนึ่ งท า ให้ เกิดการพบปะสังสรรค์  
ทางวัฒนธรรมเกิดการยอมรับวัฒนธรรมของกันและกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นผลจากการที่
วัฒนธรรมพัฒนาการแตกต่างกัน และมีการผสมผสานเอาบางส่วนของวัฒนธรรมอื่นมาไว้ การปรับวัฒนธรรมมี
รูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกระบวนการปรับตัวที่เกิดขึ้น 

 การศึกษาวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่ม คือ การพยายามท าความเข้าใจกับวัฒนธรรมหรือลักษณะ
ความเป็นอยูข่องคนแต่ละกลุ่ม โบแอสได้ก าหนดประเด็นพิจารณาเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาองค์ประกอบของ
วัฒนธรรม คือ 
 ๑. ลักษณะวัฒนธรรม (Culture trait) คือ วัฒนธรรมวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุซึ่งเป็นขั้นปฐม เป็นหน่วยที่
เล็กที่สุดที่เราสามารถชี้ให้เห็นเด่นชัด เช่น ในกรณีของตะกร้าหวาย ถ้าเราสามารถชี้ให้เห็นหวายแต่ละเส้นและ
ลักษณะส าคัญของหวาย เราก็อาจจะเรียกหวายแต่ละเส้นที่มีลักษณะเฉพาะว่าลักษณาการวัฒนธรรมแทนที่จะ
เ รี ย ก ห ว า ย  ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ ห็ น ไ ด้ ชั ด  ถ้ า ลู ก ปั ด แ ต่ ล ะ ลู ก มี ลั ก ษ ณ ะ พิ เ ศ ษ ข อ ง ตั ว เ อ ง  ลู ก ปั ด  
จะเป็นลักษณาการวัฒนธรรม แต่ถ้าลูกปัดไม่มีลักษณะพิเศษสร้อยลูกปัดท้ังเส้นจะเป็นลักษณาการวัฒนธรรม 
 ๒. ชุดวัฒนธรรม (Culture complex) คือ วัฒนธรรมวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุที่รวมลักษณาการวัฒนธรรม 
หรื อวัฒนธรรมขั้ นปฐม เข้ า ไว้ ด้ ว ยกัน  จ ากตั ว อย่ า งด้ านบนสร้ อยคอซึ่ งท า ด้ วยลู กปั ดจะ เป็ น  
ชุดวัฒนธรรม คือ การเอาลูกปัดหลายลูก หรือลั กษณาการวัฒนธรรมหลายหน่วยรวมเข้าไว้ด้วยกัน  
การเต้นระบ าเป็นชุดวัฒนธรรม เพราะรวมเอาลักษณะและท่าทางของการเต้นแต่ละท่าเข้าไว้ด้วยกัน  
เช่น ร าเซิ้ง ร าวง โนรา แต่ละชุดก็มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยท่าร าซึ่งเป็นลักษณาการวัฒนธรรม  
ที่แตกต่างกัน 

 ๓. เขตวัฒนธรรม (Culture area) คือ การรวมบริเวณท้องที่ที่กลุ่มชนตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณ
เดียวกันและมีวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นการพยายามขีดเส้นแบ่งแนวพ้ืนที่อย่างกว้าง ๆ และไม่ขีดเส้น  
อย่างถาวร นักวิจัยและนักศึกษาพอวาดภาพได้ว่าคนที่อยู่ ในบริเวณใดมีลักษณะอย่างไร การศึกษา  
เขตวัฒนธรรมนี้ ส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่าง ๆ จุดเริ่มต้นซึ่ง
เป็นที่เกิดของวัฒนธรรมเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรม (Culture center) และบริเวณรอบนอกที่วัฒนธรรม
แพร่กระจายไปถึง หรือส่วนที่อยู่บริเวณชายขอบจริง ๆ มักจะมีเส้นแบ่งแยกที่ไม่ชัดเจน วัฒนธ รรม 
ที่แพร่กระจายจนถึงชายขอบนี้ก็มีลักษณะผิดเพ้ียนจากวัฒนธรรมที่ศูนย์รวม ศัพท์ที่ใช้เรียกวัฒนธรรม  
ชายขอบ คือ Marginal culture 

๒.๓ อิสลามศึกษาและการศึกษาศาสนาอิสลามแนวมานุษยวิทยา  

การศึกษาศาสนาอิสลามถูกครอบง าโดยแนวคัมภีร์ (Scriptural Approach) ที่มักจัดวางศาสนา
อิสลามตรงข้ามกับสังคมตะวันตก เช่น Al-Marzouqi (๑๙๙๙) และ Kamali (๒๐๐๒) ชี้ไปยังมโนทัศน์บาง
ประการในคัมภีร์อัลกุรอานเพ่ือแสดงให้เห็นว่าศาสนาอิสลามให้การสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิ
อย่างไร ขณะที่ Moussalli (๒๐๐๑) ชี้ว่าแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิของตะวันตกแท้ที่จริงแล้ววางอยู่
บนแนวคิดเรื่องการเมืองของศาสนาอิสลาม ในท านองเดียวกัน Moosa (๒๐๐๐) ชี้ให้เห็นถึงกรอบความคิด
เรื่องสิทธิของสังคมตะวันตกและศาสนาอิสลามที่ต่างกัน ขณะที่ Zimmermann (๒๐๐๕) ชี้ไปยังระบบคิดของ
สังคมตะวันตกและศาสนาอิสลามเพ่ือแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องสิทธิของตะวันตกกับอิสลามแท้จริงแล้วเข้า
กันไม่ได้ ทั้งนี้ การศึกษาศาสนาอิสลามแนวคัมภีร์มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ศาสนาอิสลามกับความรุนแรง เช่น Euben (๒๐๐๒) เสนอว่าค าสอนศาสนาอิสลาม เช่น ญีฮาด เป็นแหล่ง



 
๑๕ 

สร้างความชอบธรรมให้กับการใช้ความรุนแรง ขณะที่ Huntington (๑๙๙๓) เสนอว่าความขัดแย้งระหว่าง
อารยธรรมตะวันตกกับอารยธรรมอิสลามซึ่งจะครอบง าการเมืองโลกนั้นมีแรงผลักดันมาจากความเถรตรง 
(immutability) ของศาสนาอิสลาม  

อย่างไรก็ดี แนวทางเหล่านี้มีข้อจ ากัดเพราะความคิดในศาสนาอิสลามไม่ ได้มีลักษณะเป็นเอกพจน์ 
หยุดนิ่ง หรือวางอยู่บนคัมภีร์เพียงประการเดียว หากแต่ขึ้นกับการตีความอันหลากหลาย รวมทั้งการปรับใช้ใน 
บริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองจ าเพาะ (Esposito ๒๐๐๒) ขณะเดียวกันศาสนาอิสลามก็ไม่เคยเป็นเนื้อ 
เดียว แต่มีความหลากหลาย ซึ่งท าให้แนวคิดเรื่อง “การปะทะกันระหว่างอารยธรรม” ของ Huntington 
(๑๙๙๓) กลวงและว่างเปล่า พร้อมกับท าให้การปะทะประสานกันภายในศาสนาอิสลามมีนัยส าคัญมากกว่า 
(Barber ๑๙๙๖, Esposito ๑๙๙๑, Gunn ๒๐๐๓, Hefner ๒๐๐๑, ๒๐๐๒, Milton-Edwards ๒๐๐๕, Tibi 
๒๐๐๑) นอกจากนี้ สิ่งที่มักนับกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแท้ที่จริงแล้วมีแรงผลักดันมาจากเงื่อนไข
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองจ าเพาะ (Eickelman and Piscatori ๑๙๙๖, Esposito 
๑๙๙๙, Lawrence ๑๙๙๘, Sidel ๒๐๐๖) ฉะนั้น การท าความเข้าใจศาสนาอิสลามจึงจ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญกับสภาวะหรือเงื่อนไขท้องถิ่น ซึ่งศาสนาอิสลามปรากฏตัวขึ้น และการศึกษาศาสนาอิสลามด้วย
แนวทางมานุษยวิทยาสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้  

เช่น Bowen (๒๐๐๓) เสนอว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ชุดของกฎเกณฑ์ที่ตายตัว หากแต่เป็นการรวบรวม 
ของธรรมเนียมที่แข่งขันกันซึ่งผู้คนเลือกหยิบใช้และตีความในเงื่อนไขและบริบทต่าง ๆ การศึกษาศาสนา
อิสลามจึงไม่ใช่เรื่องของการศึกษาว่าคัมภีร์จารึกไว้อย่างไร หากแต่เป็นว่าชาวมุสลิมแต่ละแห่งเลือกหยิบใช้และ
ตีความค าสอนในศาสนาอิสลามในแต่ละบริบทและเงื่อนไขอย่างไรมากกว่า นอกจากนี้ Bowen (๑๙๙๓) ยัง
เสนอการศึกษาสิ่งที่เขาเรียกว่า “ชีวิตทางสังคมของคัมภีร์” โดยเขาศึกษาว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียสร้างคัมภีร์
ของพวกเขาแต่ละคนโดยการดัดแปลงเนื้อหาในคัมภีร์ส าคัญของศาสนาอิสลามอย่างไร ในท านองเดียวกัน 
Peletz (๒๐๐๒) แสดงให้เห็นว่าศาลอิสลามในประเทศมาเลเซียได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่องความยุติธรรม
ของท้องถิ่นค่อนข้างมาก ขณะที่ Messick (๑๙๙๓) ชี้ให้เห็นว่าคัมภีร์ศาสนาอิสลามในประเทศเยเมนได้รับ
อิทธิพลจากบริบททางสังคมและการเมืองรวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์ในประเทศอย่างส าคัญ  

ทั้งนี้การศึกษาศาสนาอิสลามในเขตชายแดนภาคใต้ประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยวิธีการศึกษาแนว 
คัมภีร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะท าให้ไม่เห็นว่าศาสนาอิสลามได้รับการปฏิบัติ ตีความ หรือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของ 
ชาวมลายูมุสลิมในพ้ืนที่อย่างไร หากแต่ยังชวนให้เชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็นสาเหตุส าคัญของเหตุการณ์ความไม่
สงบระลอกใหม่นี้ด้วย (เช่น Wattana ๒๐๐๖) ทั้งที่สถานการณ์ยังมีความสับสนและคลุมเครืออยู่มาก ฉะนั้น 
เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของการศึกษาศาสนาอิสลามด้วยแนวทางคัมภีร์ งานวิจัยชิ้นนี้จึงอาศัยการศึกษาศาสนา 
อิสลามแนวมานุษยวิทยาศึกษาว่าชาวมลายูมุสลิมในชายแดนใต้เข้าใจ อธิบาย ตีความ และปรับใช้ศาสนา  
อิสลามในชีวิตประจ าวันของพวกเขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่สงบร่วมสมัยที่ศาสนาอิสลาม  
ถูกโยงใยให้มีความเก่ียวข้องมากขึ้น 

๒.๔ แนวคิดอิสลามานุวัตร หรือ แนวคิดกระแสตื่นตัวทางศาสนาอิสลาม (Islamization) 
        นิพนธ์ โซะเฮง : (๒๕๔๘) ได้อธิบายถึงอิสลามานุวัตรว่า (Islamization) ถูกจ าแนกว่าเป็นกระบวนการ
องค์รวมของการกล่อมเกลาทางศาสนา บ้างก็บอกว่าเป็นมรรควิธี (Method) ที่จะน ามาซึ่งสังคมใหม่ ที่อุทิศ
ให้กับหลักค าสอนของอิสลามในทุกแง่มุม ความจริงอิสลามานุวัตรเป็นประวัติศาสตร์ทางปัญญาของอิสลาม ซึ่ง
ปัญญาชนมุสลิมในอดีตถึงปัจจุบันได้เพียรพยายามท าตามแบบอย่างท่านศาสดากล่าวคือการกระท าใดๆ ก็ตาม
ให้สอดคล้องกับหลักการค าสอนของพระเจ้า 
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         ในขณะที่ปัจจุบันอิสลามนุวัตรถือว่าเป็นกระบวนการการสังเคราะห์ (Synthesis) ที่นักวิชาการมุสลิม
ร่วมสมัยได้พยายามคิดค้นและแสวงหาทางออกให้กับสังคมมุสลิม ที่ก าลังประสบวิกฤติการพัฒนาตามแบบ
ฉบับของอิสลาม อิสลามานุวัตรจึงเป็นผลโดยตรงมาจากการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้สอดประสาน
กับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีต้นแบบการพัฒนามาจากแนวทางการพัฒนาตาม
รูปแบบตะวันตกที่เน้นแนวทางการพัฒนาเชิงประจักษ์ (Emperical) เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific) หรือการ
เน้นแนวทางการพัฒนาแบบโลกียนิยม (Secularism) ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการการท าให้เป็นแบบวิถีโลก
(Secularization) ที่ต้องการลดความส าคัญและอิทธิพลของศาสนาออกไปจากชีวิตความเป็นจริงในด้านหนึ่ง 
          กับอีกด้านหนึ่งก็คือแนวทางการพัฒนาสังคมมุสลิมแบบดั้งเดิม (Traditionalism) ซึ่งเน้นย้ าความเป็น
แบบฉบับดั้งเดิม และยึดติดอยู่กับตัวบทและระเบียบที่เคร่งครัดตามแบบฉบับของตัวบทกฎหมาย (Legalistic) 
นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาสังคมมุสลิมแบบดั้งเดิมดังกล่าว ยังตัดขาดจากการพัฒนาตามรูปแบบตะวันตกที่
เน้นย้ าไปทางการพัฒนาด้านวัตถุ 
  ดังนั้นทั้งสองแนวคิดดังกล่าวในสายตาของนักวิชาการมุสลิมสมัยใหม่ (Muslim Modernists) ถือว่า
ต่างก็เป็นวิธีการที่บิดเบือนค าสอนอันเที่ยงตรงตามแบบฉบับที่ท่านศาสดามุฮ าหมัด(ซ.ล.) และพระองค์อัลลอฮ์
(ซ.บ.)ต้องการ จากข้อบกพร่องของกระแสการพัฒนาแบบดั้งเดิม และกระแสการพัฒนาตามรูปแบบตะวันตกนี้ 
จึงเปิดโอกาสให้มุสลิมสมัยใหม่ให้ความสนใจรวมทั้งได้เสนอแนวทางการสังเคราะห์การพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมา 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้เองจึงถูกขนานนามว่าเป็นอิสลามานุวัตร (Islamization) ซึ่งเป็นการประสมประสาน
ระหว่างแนวคิดและวิธีการการพัฒนาแบบวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับหลักการศาสนาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การ
พัฒนาทางวัตถุไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการทางศาสนาเพ่ือสร้าง
ดุลยภาพ 
         ทั้งนี้ก็เพราะศาสนาอิสลามได้พร่ าสอนให้มุสลิมทุกคนได้ด าเนินชีวิตแบบเพียงพอ สายกลาง ไม่ให้เอียง
ซ้ายหรือเอียงขวา อิสลามานุวัตรจึงถูกพิจารณาจากนักวิชาการสมัยใหม่ว่า เป็นแนวทางการพัฒนาสังคมมุสลิม
ที่ถูกต้อง ทันโลกและทันเวลาเพราะอันที่จริงแล้วหลักค าสอนของอิสลามไม่เคยล้าสมัย แต่น าสมัยค าสอนของ
ศาสนาอิสลามในหลาย ๆ เหตุการณ์ได้ถูกพิสูจน์แล้ว ตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นจริง 
  หนึ่งในกระแสอิสลามานุวัตรที่มีอิทธิพลต่อสังคมมุสลิมในสมัยปัจจุบันมากๆ ก็คือ กระแสหรือวาท
กรรมอิสลามานุวัตรเชิงความรู้ หรือ อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (Islamization of knowledge) อิสลามานุวัตร
เองค์ความรู้พอจะจ ากัดใจความได้ ตามที่นักวิชาการมุสลิมที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้ ได้ให้ความหมายไว้แตกต่าง
กันในด้านจุดเน้น เช่น ในขณะที่ ซัยยิด นากิบ อัล อัตตาส จากสถาบันนานาชาติแห่งความคิดและอารยธรรม
อิสลาม (International Institute of Islamic Thought and Civilization)(ISTAC)จากประเทศมาเลเซีย ได้
กล่าวไว้คือ การท าให้องค์ความรู้ร่วมสมัยให้เป็นแบบฉบับอิสลามศาสตราจารย์ ดร .อิสมาแอล อัลฟารุกี ชาว
ปาเลสไตน์ ของสถาบันอิสลามนานาชาติเกี่ยวกับแนวคิดอิสลาม หรือ International Institute of Islamic 
Thought (IIIT). ได้กล่าวว่า อิสลามานุวัตรเชิงความรู้ก็คือ การท าให้องค์ความรู้สมัยใหม่ให้เป็นแบบฉบับ
อิสลาม 
         จะสังเกตเห็นว่านักวิชาการมุสลิมทั้งสองท่านต่างก็เน้นย้ าเรื่องการท าหรือสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่หรือ
ร่วมสมัยให้เป็นไปในแบบฉบับของอิสลาม องค์ความรู้สมัยใหม่หรือร่วมสมัยดังกล่าวนี้ก็คือ ความรู้ทางด้าน
สังคมศาสตร์ (Human sciences) หรือองค์ความรู้ที่ชาวตะวันตกในยุครู้แจ้ง(the Enlightenment Era)ได้
คิดค้นและสร้างขึ้น   
         ก่อนที่จะมาท าความเข้าใจกระบวนการการสร้างองค์ความรู้ตามแบบฉบับตะวันตก ให้เป็นแบบฉบับ
อิสลามหรือที่เรียกว่า (Islamization of Knowledge) นี้ ต้องมาท าความเข้าใจกับธรรมชาติ และคุณลักษณะ
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ที่ส าคัญขององค์ความรู้สมัยใหม่( Modern knowledge)หรือร่วมสมัยเสียก่อน เพ่ือว่าจะได้ท าความเข้าใจ
ขบวนการอิสลามานุวัตร หรือขบวนการการท าให้เป็นแบบฉบับอิสลาม (Islamization Movement) รวมทั้ง
องค์ความรู้อิสลาม 
       ในความเป็นจริงองค์ความรู้สมัยใหม่ซึ่งเป็นความรู้กระแสหลัก หรือวาทกรรมหลักที่มนุษยชาติเกือบทุก
มุมโลกก าลังสั่งสอนหรือถูกอบรมสั่งสอนอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับชั้นอุดมศึกษาของ
ปัญญาชน ดังนั้น ในบทความชิ้นนี้  ผู้เขียนพยายามที่จะแยกแยะให้เห็นความแตกต่างระหว่างการท าองค์
ความรู้ให้เป็นแบบฉบับอิสลาม หรืออิสลามานุวัตรองค์ความรู้ กับ ความรู้ตามแบบฉบับตะวันตก หรือความรู้
สมัยใหม่ และประเด็นต่อมาก็เพ่ือจะอธิบายกระแสและวาทกรรมของขบวนการการสร้างองค์ความรู้ให้เป็น
แบบฉบับของอิสลาม (Islamization of Knowledge) ว่ามีท่ีมาและความส าคัญอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง สุดท้ายก็เพ่ือวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การพัฒนาการ ภาพรวมและแนวโน้มในอนาคต 
นอก จ า ก นี้ ก็ เ พ่ื อ ที่ จ ะ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ค ว า มส า เ ร็ จ แ ล ะค ว า มล้ ม เ หล ว ข อ ง ก ร ะแ ส ก า ร พั ฒ นา ข อ ง 
อิสลามานุวัตรในเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมมุสลิมในประเทศไทยเป็นส าคัญ 
  การจ ากัดความเรื่องความรู้สมัยใหม่กับการสร้างองค์ความรู้ในแบบฉบับของอิสลาม  ความรู้สมัยใหม่ 
หรือ ความรู้แห่งนวสมัย (Modern knowledge) ถูกจ ากัดความตามตัวอักษรว่าเป็นความรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงในสมัยปัจจุบัน กล่าวคือ ความรู้สมัยใหม่เป็นความรู้ที่อิงกับกฎเกณฑ์แห่ง
ธรรมชาติ กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการการทดลอง การสังเกต และพิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่า 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความแน่นอนขององค์ความรู้ใหม่เหล่านั้น 
        ในความเป็นจริงแล้วความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาตินั่นเอง ยกตัวอย่าง
เช่นการพิสูจน์และค้นพบกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ของ เซอร์ไอแซค นิวตัน ที่กล่าวว่ามันจะเป็นไปตาม
ขั้นตอนของมันอย่างเคร่งครัด หรือแม้แต่การสร้างหลอดไฟฟ้าและการค้นพบกระแสไฟฟ้าของ โธมัส เอดิสัน 
ปี ๑๘๘๒ การเกิดโทรเลขในปี ๑๘๔๔ โทรศัพท์ ปี ๑๘๗๖ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ 
        หากจะมองกันด้วยความไม่ล าเอียงแล้ว ก็จะพบว่า การค้นพบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือความรู้ที่ถูก
เรียกว่าเป็นความรู้สมัยใหม่นี้ มิใช่แค่ชาวตะวันตกเท่านั้นที่มีส่วนในการค้นพบวิทยาการอันน าไปสู่ความ
ทันสมัยในสมัยต่อ ๆ มาจนถึงยุคปัจจุบัน แต่ยังมีนักคิดชาวอาหรับ ชาวเตอร์กและชาวเปอร์เซียมุสลิมอีกหลาย
ท่านซึ่งอยู่ในยุคที่อิสลามรุ่งเรืองระหว่างคริสศตวรรษที่ ๘-๑๑ (ค.ศ. ๗๕๐-๑๑๐๐) เช่น Jabir Ibnu Haiyam, 
Al-Khawarizmi, Al-razi, Al-Masudi, Abu Al-Wafa, Al-Bairuni, Omar Khayyam, Ibnu Sina, Ibnu 
Khaldun เป็นต้น บุคคลเหล่านี้ต่างก็มีส่วนร่วมในการรังสรรค์การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่รวมถึง
สังคมศาสตร์แทบท้ังสิ้น 
        ดังนั้นจึงถือได้ว่า องค์ความรู้สมัยใหม่ตามแบบแผนตะวันตกในสมัยปัจจุบัน ก็เป็นหนี้ความคิดนักเขียน
มุสลิมชาวอาหรับ ชาวเปอร์เซีย หรือชาวเตอร์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากย้อนประวัติศาสตร์ไปในสมัยยุคมืด
ของยุโรป (ค.ศ.๑๐-๑๕ ) ซึ่งตรงกับอาณาจักรอิสลามราชวงศ์อับบาซียะห์ก าลังเจริญรุ่งเรือง มีหลักฐาน
มากมายที่บ่งบอกว่าชาวยุโรปในยุคมืดได้ไปศึกษาหาความรู้ในอาณาจักรอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นเมืองแบกแดด ใน
อิรัก หรืออันดาลุส ในเสปนก่อนที่อิสลามจะสูญเสียที่มั่นทางปัญญานี้ โดยฝีมือของ เจงกิสข่านแห่งราชวงศ์โมง
โกล อารยธรรมและความก้าวหน้าทางความรู้ของอิสลามถูกท าลายลงไปพร้อม ๆ กันกับการล่มสลายของ
อาณาจักรอับบาซียะห์ 
        อย่างไรก็ดีมุสลิมมิอาจจะอ้างได้ว่า ความล้ าหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่นั้นเป็นผลผลิตโดยตรงของพวก
เขา มุสลิมมิควรที่จะหลงภาคภูมิใจกับภาพความส าเร็จในอดีตมากเกินไปจนลืมและละเลยที่จะคิดค้น เพ่ิมพูน
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องค์ความรู้ของตนเองไป ทั้งนี้ก็เพราะความรู้สมัยใหม่นี้เองที่สร้างความแตกต่างระหว่างโลกมุสลิมกับโลก
ตะวันตกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้เขียนมิได้มีเจตนาจะติเตียนโลกมุสลิมที่ก าลังล้าหลังโลกตะวันตกใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่สิ่งที่สมควรต าหนิมุสลิมก็คือ ความบกพร่องภายในระบบการศึกษาของ
โลกมุสลิมต่างหาก เพราะในระบบการศึกษาในโลกมุสลิมปัจจุบัน เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นการศึกษาที่แบ่งแยก
เป็นสองระบบ กล่าวคือ 
       การศึกษาอิสลามแบบดั้งเดิม (Traditional Islamic System) กับการศึกษาแบบโลก (Secular 
System) ซึ่งเป็นการแยกการศึกษาเป็นสองส่วน และก็แยกกันโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ก็เพราะความบกพร่องจาก
ภายในระบบการศึกษาของมุสลิมเองส่วนหนึ่ง กับอิทธิพลกระแสการศึกษาแบบตะวันตกที่เน้นการพัฒนา
ทางด้านวัตถุอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งการแยกระบบการศึกษาเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นรูปแบบการศึกษาที่ถูกต้องตามรูปแบบ
อิสลาม   
        ในท านองเดียวกัน การพัฒนาตามแบบฉบับตะวันตกที่เป็นกระแสหลักของวาทกรรมโลกในสมัยปัจจุบัน
เองก็มีข้อบกพร่อง ยกตัวอย่างการพัฒนาที่เน้นทางวัตถุเพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบจากการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีโดยไม่ค านึงถึงวิธีการในการใช้ ที่จะไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทางนิเวศวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายที่ต้องล้มหายตายจาก จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ต่าง ๆ เช่นการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น 
         และในท้ายที่สุดระบบนิเวศวิทยาที่เสื่อมโทรมก็กลับมาท าลายมนุษย์เสียเอง เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ที่เกิด
จากการตัดไม้ท าลายป่า หรือแม้แต่การเกิดสภาวะเรือนกระจกบนผิวบรรยากาศของโลก (Green House 
Effect) ท าให้ผิวโลกร้อนระอุขึ้น ล้วนเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์ที่ต้องการเอาชนะธรรมชาติ โดยการสร้าง
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศนั่นเองก็สร้างผลกระทบในชั้นบรรยากาศของโลกให้เลวลงไปอีก 
         ถึงแม้ว่าไม่มีมนุษย์คนใดปฏิเสธความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีดังกล่าวก็ตาม แต่ความสะดวกสบาย
เหล่านั้นกลับย้อนมาท าลายมนุษย์อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะคนจนระดับรากหญ้าที่ไม่สามารถหาซื้อสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบบริโภคนิยม เพราะความยากจนและความด้อยโอกาสในสังคมยุคใหม่ที่ต้อง
แข่งขันกันสูง ผู้ที่ยืนหยัดอยู่ได้และได้รับการอ านวยความสะดวกก็คือ กลุ่มคนร่ ารวยและมีฐานะทางสังคม นี่จึง
ถือเป็นจุดด้อยของการพัฒนาสังคมสมัยใหม่อย่างเห็นได้ชัดเจน 
         ในส่วนผลกระทบทางด้านจริยธรรมก็มีให้เห็นกันเกลื่อนกลาด จริยธรรมของคนในสังคมสมัยใหม่เสื่อม
ทรามลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เข้ามาแทนที่วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ใช้ระบบพ่ึงพาอาศัย 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การใช้หลักเกณฑ์ความถูกผิดโดยมีหลักจริยธรรมทางศาสนาเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็น 
ศาสนา พุทธ อิสลาม หรือคริสต์ แต่วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เน้นหนักเฉพาะเสรีภาพ ความเป็นอิสระของปัจเจก
ชน ความเห็นแก่ตัว ตัวใครตัวมัน ใช้ระบบการแข่งขันตามที่นักทฤษฎีสังคมดาร์วิน ชื่อ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ที่
ได้กล่าวไว้ว่า "ผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็จะอยู่รอด" (The Survival of the Fittest) 
          ซึ่งก็หมายความว่า ผู้ที่ต้องการจะอยู่รอดต้องท าอย่างไรก็ได้เพ่ือแสดงให้เห็นว่าตัวเองมีก าลังอ านาจ
และแข็งแรงและสามารถอยู่รอดได้ ในสังคมสมัยใหม่จะเปิดโอกาสให้ผู้อ่อนแอเข้าสู่ระบบการแข่งขันได้น้อย
มาก นอกจากนี้หากได้รับโอกาสก็จะเป็นการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพราะผู้ได้รับโอกาสใหม่ ย่อมมีฐาน
ในการแข่งขันที่ไม่แข็งแรงเท่ากันกับผู้ที่เคยมีโอกาสและที่เคยอยู่ในระบบเดิม 
           ผลจากความเสื่อมทางด้านจริยธรรมที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ก็คือจริยธรรมในสังคมสมัยใหม่ก็คือ
จริยธรรมที่ไม่เคยค านึงถึงหลักความเชื่อหรือศรัทธาใด ๆ ของศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากสิ่งที่เป็นหลักเหตุ
และผลที่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ผลที่ตามมาก็คือปัจเจกบุคคลเหล่านี้ต่างก็อ้างเหตุผล และ



 
๑๙ 

ผลประโยชน์แห่งตนเสียมากกว่า หลักที่ว่า "การปกครองภายใต้กฎหมาย" ก็กลายเป็นหลักกฎหมายที่บุคคล
บางกลุ่มสร้างเป็นข้ออ้าง เพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น 
          ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมในตะวันตกจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ในประเทศอเมริกาที่อ้างว่าประเทศ
ตัวเองมีอารยธรรมมากที่สุด ข้อมูลจากการส ารวจอัตราการก่ออาชญากรรมของโลกโดยองค์การสหประชาชาติ
อเมริกา ก็มีอัตราการเกิดอาชญากรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกนักวิชาการผู้หนึ่งชื่อ นิวต์ กิงริช เขียนไว้
ในหนังสือของท่าน To Renew America (หน้า ๒๕-๓๑) กล่าวว่า 
           "คนอเมริกันปัจจุบันนี้เป็นคนรุ่นแรกในประวัติศาสตร์อเมริกา ที่ต้องเผชิญกับการท้าทายของความ
เสื่อมโทรมศีลธรรมจากภายในตัวเอง มีสภาพวิกฤติที่แท้ขึ้นในการศึกษาและในชีวิตของประชาชน และเป็น
ปัญหาขึ้นมาว่า อเมริกันเรานี้ เป็นอารยธรรมจริงหรือเปล่า และมีอะไรบ้างหรือไม่ในอดีตของอเมริกาที่มีคุณค่า
แก่การถ่ายทอดสืบต่อไป" 
          แม้แต่นักวิชาการอเมริกันเองก็ยังกังขากับอารยธรรมของตนเอง ที่พัฒนาเฉพาะด้านวัตถุเช่นนี้ โดยที่
ด้านศิลธรรมที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ส าคัญของอารยธรรม (Civilization) กลับเสื่อมทรามลง 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation) ถือเป็นหัวใจของการด าเนินงาน 
ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมซึ่งมีความหลากหลายในตัวของมันเอง 
จ าเป็นที่จะต้องให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการด าเนินงานวัฒนธรรม จึงจะเกิดผลยั่งยืน
ในการอนุรักษ์และสืบสานให้วัฒนธรรมด ารงอยู่ต่อไป 

 ๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สุธาวัลย์ เสถียรไทย (๒๕๔๓) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นรากฐานที่ส าคัญ 
ในกระบวนการตัดสินด้านการพัฒนาและเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของประชาชน สังคมที่เป็นแรงผลักดันที่ท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม  
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด  

ศิริกุล กลีวิวัฒน์ (๒๕๔๖ : ๒๑) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา ด้วยความสมัครใจ  ตั้ งแต่ เริ่มจนสิ้นสุดเ พ่ือพัฒนาชุมชนของตน 
ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน และได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

๒. ความส าคัญของการมีส่วนร่วม10 
 วันชัย วัฒนศัพท์ ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมมีความส าคัญ ๘ ประการ คือ 
  ๒.๑ เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
บางครั้งอาจก่อให้เกิดการพิจารณาทางเลือกใหม่ แทนวิธีการที่ได้เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักมีข้อมูลที่
ส าคัญท าให้เกิดความแตกต่างในการที่จะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการ
ที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ 
  ๒.๒ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผล 
ในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่ม ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในกาตัดสินใจนั้น ๆ ในการนี้จะช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างการน าไปปฏิบัติ ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งโดยทั่วไปอาจจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายใน
การท าโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                                                           
10 วันชัย วัฒนศัพท์. (๒๕๔๔ : ๗-๑๐) 



 
๒๐ 

  ๒.๓ การสร้างฉันทามติ (Consensus building) การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ 
ที่จะสร้างข้อตกลงที่ม่ันคงและยืนยาว 
  ๒.๔ การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมท าให้คนเรามีความรู้สึก 
ถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ และเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้ว เขาย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติได้ 
กลุ่มปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  ๒.๕ การหลีกเลี่ ยงการเผชิญหน้าในกรณีร้ ายแรงที่ สุ ด  กระบวนการมีส่ วนร่ วม 
ของประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่ม สามารถลดการเผชิญหน้า  
อย่างรุนแรงที่อาจจะเป็นไปได้ 
  ๒.๖ การด ารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม วิถีทางที่จะน าไปสู่ความชอบธรรม
และการด ารงอยู่ของความชอบธรรม คือ จะต้องใช้กระบวนการที่มีความโปร่งใสและน่า เชื่อถือ 
ต่อสาธารณชน ซึ่งให้สาธารณชนมีส่วนร่วม 
  ๒.๗ การคาดคะเนความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน 
  ๒.๘ การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน สิ่ งส าคัญ 
ของการมีส่วนร่วม คือ การให้การศึกษาสาธารณชนที่ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมของประชาชน  การฝึกที่มี
ประสิทธิภาพของผู้น าท้องถิ่น 
 สรุปความได้ว่าการมีส่วนร่วมมีความส าคัญ คือ เป็นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ในชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการที่ดี น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่สมาชิกในชุมชนต้องการ
อย่ างมีประสิทธิภาพ ก่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน และลดความขัดแย้ งที่ อาจเกิดขึ้ น 
ได้ ที่สุดการมีส่วนร่วมมีความส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป 
 ๓. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
 ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมมีประโยชน์ดังนี้ (ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. ๒๕๔๕ : ๑๑๕ อ้างถึงใน 
กรรณิการ์ นาคอยู่ และคณะ. ๒๕๔๙ : ๑๐) 
  ๓.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ในที่สุด 
  ๓.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นการสะท้อนถึงความจริงใจ 
ของรัฐที่มีต่อการสนับสนุนให้ประชาชนมีเสรีภาพในการตัดสินใจ และก าหนดชะตากรรมของท้องถิ่น  
ของตน 
  ๓.๓ เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นได้ถูกต้องและตรงประเด็น 
  ๓.๔ เป็นการสร้างฉันทามติร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจ 
  ๓.๕ เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพราะในกระบวนการมีส่วนร่วม ย่อมต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข้อคิดเห็นระหว่างกัน 
  ๓.๖ เป็นการสนับสนุนการพัฒนาความรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นใน
พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓.๗ ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของผลงาน เนื่องจากโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นในหมู่บ้าน  
จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการดูแลบ ารุงรักษา 
 ๔. ลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ อาทิ 
  ๔.๑ การร่วมประชาชน 
  ๔.๒ การถกเถียง เพ่ือแสดงความคิดเห็น 



 
๒๑ 

  ๔.๓ การให้ค าปรึกษาแนะน า 
  ๔.๔ การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
  ๔.๕ การประสานงานร่วมกัน 
  ๔.๖ การสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ 
  ๔.๗ การจัดทัศนศึกษาไปยังจุดที่จะท าโครงการ 
  ๔.๘ การไต่สวนสาธารณะ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
  ๔.๙ การสาธิตด้วยการใช้เทคนิคการสื่อสารทุกรูปแบบ 
  ๔.๑๐ การออกคะแนนเสียง เพ่ือตัดสินใจเลือกสิ่งที่ประชาชนต้องการ 
  ๔.๑๑ การออกเสียงประชามติโดยตรง 
  ๔.๑๒ การรายงานผล 
 ๕. ขั้นตอนการมีส่วนร่วม11 
 อคิน รพีพัฒน์ ได้กล่าวถึงข้ันตอนการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา ๕ ขั้นดังนี ้
  ขั้นที่  ๑ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 
  ขั้นที ่๒ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
  ขั้นที่ ๓ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ ๔ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ ๕ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 
 ฉะนั้นในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ โดยร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผลประโยชน์ 
 ๖. การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม12 
 การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วั ฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ ไ ด้ อ ธิ บ า ย ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
ในกระบวนการพัฒนาทั้ งหลายจะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการ
กระบวนการพัฒนา ๘ ประการดังนี้ 
  ๖.๑ ขั้นร่วมศึกษา ค้นคว้าหาปัญหา สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการ 
ของชุมชน 
  ๖.๒ ขั้นร่วมสร้างรูปแบบ ค้นหาวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน  
สร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
  ๖.๓ ขั้นก าหนดนโยบาย วางแผน โครงการ และกิจกรรม 
  ๖.๔ ขั้นร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมให้มากท่ีสุด 
  ๖.๕ ขั้นร่ วมปรับปรุ ง  เสนอแนะระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

                                                           
11 อคิน รพีพัฒน์. (๒๕๓๙ : ๔๙) 
12 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (๒๕๔๔ : ๗) 



 
๒๒ 

  ๖.๖ ขั้นร่วมช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน หรือลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีด
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
  ๖.๗ ขั้นร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่วางไว้ให้บรรลุผล 
ตามเป้าหมายบังเกิดผลดีแก่ชุมชน 
  ๖.๘ ขั้นการควบคุม ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งร่วมบ ารุงรักษาโครงการหรือกิจกรรม 
ที่ทั้งเอกชนและรัฐบาลได้จัดท าขึ้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป  
 สรุปความได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานทางวัฒนธรรมจะต้องมีการจัดท าอย่าง
เป็นระบบ และเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานอย่างดี เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการของการพัฒนากิจกรรมต่างๆ
อย่างมีเป้าหมายและสามารถสร้างประโยชน์ต่อไปได้ดี ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และ
พัฒนาคุณค่าประเพณี การคอตัมอัลกุรอานอย่างเป็นระบบมาขึ้น 

 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทรงพล วัชรมาลา และคณะ (๒๕๕๓) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาการประเพณี คอตัม – อัลกุรอาน ของ
ชุมชนเกตรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประเพณี  และขั้นตอนการปฏิบัติ และการเปลี่ยนแปลง  ของพิธี
คอตัม- อัลกุรอาน ของชุมชนเกตรี  จากอดีตถึงปัจจุบัน และเพ่ือศึกษาพัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน 
ว่ามีผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  เพราะเหตุใด ผการศึกษา พบว่า  

พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอานของชาวเกตรี  ( ฉลองการจบอัล – กุรอาน ) อัล-กุรอานเป็น
คัมภีร์ที่รวบรวมบทบัญญัติของอัลเลาะห์  เป็นกฏหมายสูงสุดของอิสลามที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  มุสลิมทุกคน
ต้องเรียนรู้อย่างน้อยให้อ่านได้ เด็กๆ ในชุมชนเกตรี  อาจจะไปเรียนกับโต๊ะครูของหมู่บ้านหรือเรียนกับบิดา
มารดาที่บ้านของตนเอง เมื่อเรียนจบแล้วก็ท าพิธี  คอตัมอัล-กุรอาน  หรือฉลองการจบอัล – กุรอาน 

การท าพิธีฉลองการจบอัล – กุรอาน  เป็นพิธีศักสิทธิ์ที่ผู้ที่ได้รับการเข้าพิธีนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษา
กฎระเบียบของศาสนาอิสลาม และเป็นผู้เรียนรู้  โดยการท าพิธีฉลองการจบ  มีการเลี้ยงฉลองกันในหมู่บ้าน  
ซึ่งเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นที่มีมานานของชุมชนเกตรี 

ปัจจุบันพิธีคอตัมอัล – กุรอาน  ของชุมชนเกตรีมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  จากใน
อดีตที่มีผู้คนในหมู่บ้านได้ท าการเล่าเรียนเกือบทุกคนในหมู่บ้านเกตรี  อายุน้อยอายุมาก  มีทุกเพศทุกวัย  แต่
ปัจจุบัน  สมัยนิยมเปลี่ยนไป  ผู้คนส่งลูกส่งหลานไปเรียนไกลๆ  โอกาสที่ได้เรียนอัล – กุรอาน  จึงมีในวัยเด็ก 
และไม่ทุกครัวเรือนเหมือนในอดีต  แต่ก็ยังมีพิธีฉลองการจบ อัล – กุรอานอยู่ แต่มีการพัฒนาการจากประเพณี
ดั้งเดิม มาเป็นประเพณีท่ีเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 

ปัจจุบันพิธี คอตัมอัล – กุรอาน  ของชุมชนเกตรีมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  จากใน
อดีตที่มีผู้คนในหมู่บ้านได้ท าการเล่าเรียนเกือบทุกคนในหมู่บ้านเกตรี  อายุน้อยอายุมาก  มีทุกเพศทุกวัย  แต่
ปัจจุบัน  สมัยนิยมเปลี่ยนไป  ผู้คนส่งลูกส่งหลานไปเรียนไกลๆ  โอกาสที่ได้เรียนอัล – กุรอาน  จึงมีในวัยเด็ก 
และไม่ทุกครัวเรือนเหมือนในอดีต  แต่ก็ยังมีพิธีฉลองการจบ อัล – กุรอานอยู่ โดยมีการพัฒนาการจาก
ประเพณีดั้งเดิม มาเป็นประเพณีที่เข้ากับยุคปัจจุบัน  คือ แต่เดิม จะท ากันแต่น้อย ๆ ท ารวมกันที่บ้านโต๊ะครู  
เพราะ การเดินทางไปมาหาสู่กันยากล าบาก การหาไข่เป็ดก็ยากต้องรอถึง ฤดูแล้งเป็ดจึงจะไข่และต้องสะสมไข่
เป็ดไว้หลายๆ เช้าจึงจะพอกับการแจกผู้คนที่มาร่วมพิธี  ปัจจุบันได้ใช้ไข่ไก่แทนก็ได้ สิ่งของอ่ืน ๆ ก็หาง่ายท า
ให้พิธีคอตัมอัล – กุรอาน ยิ่งใหญ่มากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมสะดวกสบายไปมาหาสู่กันเร็วขึ้น เลยนิยม
ท า พิธีคอตัมอัล – กุรอาน ที่บ้านของนักเรียนเอง  แต่เดิมพ่ีน้องที่มาร่วมพิธีทุกคนจะน าน้ าตาลทราย  ข้าวสาร 



 
๒๓ 

ผักและผลไม้  แต่ปัจจุบันผู้คนมีเวลาน้อยไม่สามารถหาสิ่งของมาร่วมพิธีได้ทัน จึงมอบเงินให้กับเจ้าภาพ เลย
กลายเป็นว่าหลายๆคนก็เห็นดีด้วยว่าการให้เงินไม่ยุ่งยากสามารถแปรสภาพเป็นอย่างอ่ืนได้สะดวกกว่า 
 สมัยก่อนการเรียนอัล – กุรอาน  แบบท่องจ าต้องอ่านตั้งหัวค่ าจนดึก อ่านกันนานหลายๆปี แต่
ปัจจุบันอ่านกันตอนเย็นหรือ หัวค่ าพอละหมาดอีซา (การละหมาดในช่วงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.) ก็เลิก 
เพราะการอ่านแบบกีรอฮาตี คือ การอ่านแบบสะกดค า ฝึกสะกดพยัญชนะและสระและออกเสียงให้ชัดไม่กี่วัน
นักเรียนอ่านได้ทุกคน  สามารถขึ้นอ่าน อัล - กุรอานเล่มใหญ่ได้ เมื่อขึ้นเล่มใหญ่แล้วสามารถฝึกอ่านคนเดียว
ได้  ภายหลังค่อยมาอ่านแต่งกับโต๊ะครู เมื่อทดสอบแล้วว่าอ่านสั้นยาวถูกต้อง สามารถเลื่อนไปเรื่อยๆ จนหมด
สามสิบยูช  ( บท )  แล้วจึงอ่านแต่งอีกครั้งหนึ่งจนจบอีกสามสิบยูช  ( บท )  ดังนั้นโต๊ะครูจึงบอกกับนักเรียน
ว่า คอตัมอัล – กุรอาน ได้แล้ว เด็กนักเรียนดีใจจะกลับไปบอกกับพ่อแม่ว่า โต๊ะครูให้ คอตัมอัล – กุรอานได้
แล้ว  พ่อแม่จะเตรียมหาวันที่จะท าพิธี  ส่วนมากจะท าในค่ าวันศุกร์ (วันพฤหัสบดีค่ าลง)  จะเตรียมหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเด็กๆและพ่อแม่มาก  จะมีการกล่าวขานกันในบ้าน ในชุมชนให้
เป็นตัวอย่างแก่เด็กๆทั่วไปว่าให้รีบอ่านให้จบเพ่ือจะได้  คอตัมอัล - กุรอานเหมือนกับเขาบ้าง  เด็กในโรง
หนังสือก็จะแข่งขันกันอ่านให้จบเพ่ือจะได้คอตัมอัล – กุรอาน จะได้ไปบอกกับญาติพ่ีน้อง ทั้งที่ใกล้ๆและไกล 
เพ่ือจะเตรียมของรางวัลไว้ให้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเป็นเงิน เด็กๆจะดีใจมากๆ วันนั้นเป็นวันที่ได้แต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆ ได้แจกบุหงาตาหลอก (ดอกไม้ชนิดหนึ่ง) ให้กับเพ่ือนๆ ได้มอบผ้าสะโหร่งให้กับโต๊ะครู ได้เป็น
ผู้ใหญ่ที่เต็มตัวแล้ว  สามารถที่จะแต่งงานได้แล้วเพราะได้เรียนอัล – กุรอาน จบได้รู้เรื่องราวที่เป็นหน้าที่ของ
มุสลิมทั้งที่เป็นเรื่องท่ีศาสนาใช้และเรื่องที่ศาสนาห้าม  สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้ 

สุรชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการ
บริหารจัดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น :กรณีศึกษา “ตารีอีนา”ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาสมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการบริหารจัดการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนประวัติความเป็นมาและแนวทางการส่งเสริมฟ้ืนฟูสามารถสรุป  แยกตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้  

ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้น าสี่เสาหลักในการส่งเสริมในการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพบว่า ผู้น าสี่เสาหลักให้ความสนใจ สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยมีมุมมองว่า “ชุมชนต้องเป็นเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน” โดยเฉพาะ ผู้น าธรรมชาติ (ปราชญ์ชาวบ้าน) องค์กรเยาวชน (ผู้นาท้องที่) และก านัน 
(ผู้น าท้องถิ่น) ได้ดูทุกครั้งเวลาคณะตารีอีนาได้จัดการแสดงจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนักก็เห็นจะเป็นผู้น าทางจิต
วิญญาณ (โต๊ะอีหม่าม) แต่ก็ไม่ได้ห้าม แม้จะมองว่าประเด็นทางศาสนาจะท าได้หรือเปล่าในการแสดงตารีอีนา  

ประเด็นประวัติความเป็นมาของ “ตารีอีนา” ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  
สรุปได้ว่า "ตารีอีนาเป็นการแสดงที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยถ้าไม่มีการสืบทอดอีกไม่นานตารีอีนาก็
จะหายไปในที่สุดสิ่งที่น่าสนใจของ “ตารีอีนา” คือ บุคคลที่เรียนตารีอีนาในอดีตทั้งหมดจะมี ๔ คน แต่คนอ่ืน
ไม่ได้รับการถ่ายทอด มีแค่คนเดียวที่ได้ทาการถ่ายทอด คือ เจ๊ะ (มะยะโก๊ะ) เจ๊ะเล่าว่าได้หยุดเล่นเป็นเวลา ๒๒
ปีแต่ก็ได้เริ่มเล่นต่ออีกเนื่องจากคนเขาเรียกร้องให้เล่นเพราะคนบนบานไว้ สิ่งที่ตารีอีนาไม่ได้แตกต่างจากการ
แสดงอ่ืนๆ ทั่วไปคือ ก่อนการเล่นต้องมีการไหว้ครูก่อนเพ่ือให้เด็กได้เข้าอารมณ์ในการแสดงที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่งคือ จุดเริ่มต้นของการเล่นตารีอีนา เป็นผู้ชายทั้งหมดต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหมด ผู้ชายเปลี่ยนมา
เป็นการแสดงสิละพ่อแม่ของลูกในสมัยก่อนไม่ไห้ลูกหลานของตนแสดงตารีอีนา เพราะกลัวว่าเป็นอันตราย(เอว
หัก) เพราะโดยปกติใช้เวลาในการซ้อมยาวนานประมาณ ๑๐๐ วัน จุดเด่นของตานรีอีนา คือ การร่ าท าท่า
สะพานโค้ง ถ้าใครมีความสามารถที่ดีที่สุด จะสามารถทาท่าสะพานโค้งแล้วหยิบเหรียญบาทได้ ที่เด่นอีกกว่า
นั้น คือท าท่าสะพานโค้งแล้วหยิบธนบัตรที่วางเหรียญอยู่ด้านบน แล้วหยิบมาให้หมดโดยการรวบทีเดียว



 
๒๔ 

ส าหรับที่มาที่ไปตารีอีนาเริ่มแรกมาจากเจ้าสาวให้ใส่ “เฮนน่า” แล้วอยู่บนบันลังก์ ให้คนมารา “ตารี” รอบบัน
ลังก ์จึงมีการเรียก “ตารีอีนา” ประเด็นแนวทางในการส่งเสริม ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์“ตารีอีนา” สืบต่อไป  

จะเห็นว่าทุกกลุ่มภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันว่า อยากให้ผู้น าทั้งสี่เสาหลักได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วน
ร่วมต่อการส่งเสริมให้มากที่สุด เพราะในขณะปัจจุบันนี้การสนับสนุนส่วนใหญ่เกิดจากผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ธรรมชาติ และผู้น าท้องที่เป็นหลัก แต่ก็เป็นไปในลักษณะการส่งเสริมทางความรู้สึกไม่ได้มีส่วนของงบประมาณ
ในการสนับสนุน ที่ผ่านมางบประมาณและการสนับสนุนต่างๆ ได้จากการน าเยาวชนไปแสดงของครูภูมิป๎ญญา 
สิ่งสาคัญที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันคือ ควรมีการสร้างเครือข่ายสืบทอดสนับสนุนตารีอีนาให้เยาวชนทั้ง ๕ รุ่นที่
ผ่านมาได้มารวมตัวกันเพ่ือผลักดันการสืบทอดให้รุ่นน้องๆ ต่อไป  

ศศิธร สุวรรณมณี (๒๕๕๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษา เพลงนา อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  สภา
วัฒนธรรมจังหวัด และชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพ่ือศึกษาศิลปะการแสดงเพลงนา 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่า เพลงนาเป็นเพลงพ้ืนบ้านที่นิยมร้องเล่นกันมาแต่โบราณของจังหวัดชุมพร เดิม
ทีใช้ร้องเล่นกันในทุ่งนาในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ภายหลังได้น ามาร้องเล่นกันไม่จ ากัดสถานที่และโอกาส เช่นงาน
สงกรานต์ งานบวชนาค งานขึ้นบ้านใหม่ งานขึ้นปีใหม่ งานมงคลสมรส หรือแม้กระทั่งในงานศพก็มีการร้อง
เล่นเพลงนากัน การร้องเพลงนาจะมีผู้ร้อง ๒ คน ถ้ามากกว่า ๒ คน ก็ต้องเป็นจ านวนคู่แต่ที่นิยมมักไม่เกิน ๔ 
คน หรือ ๒ คู ่แต่ละคู่จะมีแม่เพลง ๑ คน ท าหน้าที่ร้องน า เรียกว่า แม่คู่ หรือ “หัวไฟ” และมีผู้รับหรือทอย ๑ 
คน เรียกว่า “ท้ายไฟ” ถ้าผู้เล่นมีคู่เดียว เนื้อหาหรือบทที่ร้องมักจะเป็นบทชม บทเกี้ยว แต่ถ้าร้อง ๒ คู่ มักจะ
เป็นกลอนรบหรือบทฉะฟัน คือร้องโต้ตอบกัน โดยต่างฝ่ายต่างหยิบยกเอาจุดอ่อน หรือปมด้อยของฝ่ายตรง
ข้ามขึ้นมาว่ากัน การร้องโต้ตอบกันนี้ ผู้ที่เป็นท้ายไฟของฝ่ายใดก็ท าหน้าที่รับทอยของฝ่ายนั้น การร้องเพลงนา
จะร้องเป็นกลอนสด หรือกลอนปฏิภาณ ไม่มีดนตรีใด ๆ ประกอบ ผู้ร้องจะต้องมีสติปัญญาและไหวพริบดี 
เพลงนาวรรคหนึ่งอาจจะมีตั้งแต่ ๔ - ๑๐ ค า ปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชน/ศิลปะการแสดงเพลงนา พบว่าปัญหาที่
เกิดขึ้น ประกอบด้วย ๑. เพลงนาในอดีตนิยมร้องเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เพ่ือความสนุกสนาน คลายความ
เหน็ดเหนื่อย แต่ในปัจจุบันประชาชนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนแทน เช่น ปาล์ม การประกอบอาชีพท านาลด
น้อยลง การร้องเพลงนาจึงลดความนิยมลงไปเรื่อย ๆ และอาจจะเลือนหายไปในที่สุด ๒. ในอดีตผู้ที่ร้องเพลง
นาได้ มีจ านวนไม่มากเมื่อผู้ที่ร้องเพลงนาเสียชีวิตไปก็เสมือนว่าเพลงนาได้หมดไปด้วย  อีกทั้งยังขาดผู้สืบทอด
และสืบสานศิลปะการแสดงเพลงนา รุ่นลูก รุ่นหลานไม่รู้จักขาดความสนใจ และไม่ให้ความส าคัญที่จะสืบสาน 
๓. การร้องเพลงนา ไม่มีดนตรีใด ๆ ประกอบ จึงไม่เป็นที่ดึงดูดความสนใจจากเยาวชนรุ่นหลัง  
ซึ่งเป็นวัยที ่“ร้อน แรง เร็ว”  

ธเนศ อดุลยกิจ (๒๕๕๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการแสดงมะโย่ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒) เพ่ือศึกษา
บทบาทหน้าที่ของมะโย่งที่มีต่อชุมชน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแสดงมะโย่ง ผลการวิจัย
สรุปว่า ๑. เกิดการมีส่วนร่วมในการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒. บทบาทหน้าที่ของมะโย่งที่มีต่อชุมชน  

๒.๑ เป็นผู้สื่อข่าว เนื่องจากในอดีต มะโย่งจะน าเรื่องราวที่พบเจอในชุมชนหนึ่งไปเล่าสู่กัน
ฟังอีกชุมชนหนึ่ง  



 
๒๕ 

๒.๒ เป็นสื่อบันเทิงที่ท าให้ประชาชน ได้รับความสนุกนาน และสอดแทรก กล่อมเกลาจิตใจ
ผู้ที่เสพสื่อ ให้มีคุณธรรมจริยธรรม สอนให้คนเป็นคนด ี 

๒.๓ เป็นสื่อส าคัญในการสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน สร้างความรัก
ความเอ้ืออาทร ความมีน า้ใจต่อกันของคนในชุมชนและต่างชุมชน  

๒.๔ หลาย ๆ หมู่บ้านนิยมเชิญมะโย่งไปเล่นแก้บนต่าง ๆ  
 ๓) แนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการแสดงมะโย่ง  
จากการศึกษาศิลปะการแสดงมะโย่ง ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงที่มีคุณค่าแฝงไว้ด้วยความเชื่อแบบ

พราหมณ ์อินดู และพุทธ แม้ว่าจะเป็นที่นิยมของชาวมลายูมาเป็นเวลานาน แต่ปัจจุบันนี้กลับได้รับความนิยม
น้อยลงเมื่อมีการศึกษาหลักศาสนาอิสลามซึ้งขึ้น ฉะนั้น ในการเสวนาเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูการ
แสดงมะโย่ง คณะผู้ร่วมเสวนาได้เสนอแนวทางดังนี้  

๓.๑ ควรปรับประยุกต์ ปรับเปลี่ยน เพ่ือให้เข้ากับสภาพสังคม กล่าวคือในส่วนของพิธีกรรมการไหว้ครู
หรือพิธีกรรมอ่ืน ๆ ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม ควรจะงด และส่งเสริมสืบสานในเรื่องของการขับร้องและการ
แสดงเป็นละครเท่านั้น  

๓.๒ น าศิลปะการแสดงมะโย่ง มาบรรจุในบทเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ สร้างส านึก
ให้เด็กเห็นถึงคุณค่า และความส าคัญของศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านต่าง ๆ  

๓.๓ ให้ผู้นับถือศาสนาอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม เป็นผู้สานต่อหน้าที่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการแสดง
มะโย่งให้คงอยู่  

นายวัชรินทร์ ด ารงกูล  )๒๕๕๑  ( ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม  : กรณีศึกษาการสืบทอดดนตรี
พ้ืนบ้าน “ กาหลอ ” จังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑ ส่งเสริมกระบวนการท างานแบบมีส่วน
ร่วมระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด และชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒ 
ศึกษาถึงประวัติความเป็นมา คุณค่าของดนตรีพ้ืนบ้าน ที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย ของดนตรีพ้ืนบ้าน “ กาหลอ ” ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชน ๓ ศึกษาถึงแนวทางการถ่ายทอด ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน “ กาหลอ ” เพ่ือการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย  
    ผลการวิจัยสรุปว่า ดนตรีพื้นบ้าน “ กาหลอ” มีความส าคัญต่อชุมชน บ้านยุโป ต าบลยุโป อ าเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ดังต่อไปนี้  

ดนตรีพื้นบ้าน “กาหลอ” เป็นดนตรีพ้ืนบ้าน ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต าบลยุโป 
เพราะนอกจากดนตรีพื้นบ้านชนิดนี้ จะยังคงมีเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดยะลาแล้วชาวบ้านชุมชนต าบล
ยุโปที่ได้รับรู้ รับฟังด้วยตนเอง หรือที่ได้รับรู้ รับฟังผ่านมาจากญาติผู้ใหญ่ รู้กันว่าดนตรีชนิดนี้เป็นดนตรีชั้นสูง 
เนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นดนตรีที่ใช้บรรเลง น าพระบรมศพของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งอดีตกาลและเป็นดนตรีที่มี
เสียงไพเราะมาก หากผู้ใด ได้ยินเสียงดนตรีชนิดนี้ จะมีอาการขนลุก ขนพอง จากดนตรีที่มีเสียงพริ้วใส ไหว
สะท้าน ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์พิเศษของดนตรีชนิดนี้ที่ดนตรีชนิดอ่ืนไม่สามารถทัดเทียม หากสามารถสืบทอด
ดนตรีชนิดนี้ให้อยู่คู่กับชุมชนได้ ถือว่าได้สืบทอดดนตรีพื้นบ้านที่มีคุณค่า เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพ
บุรุษ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้คิดค้น อย่างน่าอัศจรรย์ ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป โดย
สามารถถ่ายทอดได้ดังแนวทางต่อไปนี้  

แนวทางการถ่ายทอด ดนตรีพืน้บ้าน “กาหลอ” ให้อยู่คู่กับชุมชน  
จากการจัดเวทีเสวนาในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านยุโปพบว่าผู้เข้าร่วม

เวทีเสวนาได้เสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย แต่มีความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกัน คือ ทุกคนอยากให้มี



 
๒๖ 

การสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน “ กาหลอ ” ให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป โดยให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ขึ้น 
ซึ่งแต่งตั้งจากองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนด้านวัฒนธรรม  ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกัน
บริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้  

๑.๑ คณะกรรมการที่ปรึกษา โดยให้มีหน้าที่ให้ค าแนะน า เป็นที่ ปรึกษา และให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการ การสืบทอดดนตรีพ้ืนบ้าน กาหลอ ต าบลยุโป ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๑.๒ คณะวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน “ กาหลอ ” มีภาระหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ 
การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน “กาหลอ” ให้แก่ผู้ที่ต้องการสืบทอด สามารถเรียนรู้และเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน “ กาหลอ” 
ได้เป็นอย่างด ี 

๑.๓ คณะกรรมการด าเนินการ การสืบทอดดนตรีพ้ืนบ้าน“ กาหลอ ” ต าบลยุโป ให้มีภาระหน้าที่
จัดหา ซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน “ กาหลอ” ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งร่วมกันระดมความ
คิดเห็น หาแนวทางในการสืบทอดดนตรีพ้ืนบ้าน “ กาหลอ ” อาทิเช่น จัดหาบุคลากรรับการสืบทอด จัดหา
สถานที่ในการฝึกสอน การเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน และจัดหาแหล่งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้การสืบทอดดนตรี
พ้ืนบ้าน “ กาหลอ” คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป  

๑.๔ คณะกรรมการการ ประสานงานการสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน  
“กาหลอ” ต าบลยุโป มีภาระหน้าที่ในการประสานงานระหว่างชุมชน และองค์กรภาครัฐ /ภาคเอกชน หรือ
องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน งานด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้รับรู้และให้การสนับสนุนการสืบทอด
ดนตรีพื้นบ้าน “กาหลอ” ต าบลยุโป  
  สรุปความได้ว่า การสร้างความภาคภูมิใจของชุมชนโดยผ่านกระบวนการสืบทอดเจตนารมณ์ของ
บรรพบุรุษนั้นเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด ารงอยู่ซึ่งดนตรีพื้นบ้าน “กาหลอ” 

จรูญ นราคร (๒๕๕๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีรับเทียมดาในต าบลดี
หลวง อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑)เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดและชุมชน ในการบริหารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น (๒) ศึกษาประเพณีรับเทียมดา และ
บทบาทหน้าที่ของประเพณีรับเทียมดาที่มีต่อชุมชน (๓) แสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการประเพณีรับ
เทียมดา ส าหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ครู กลุ่ม
เยาวชน และกลุ่มประชาชนเจ้าของวัฒนธรรม จ านวน ๔๐ คน จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายคนแบบ
เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มโดยการจัดเวทีชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการพรรณนาวิเคราะห์  
ผลการวิจัยสรุปว่า  

๑. การศึกษาครั้งนี้ได้เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภา
วัฒนธรรมจังหวัด และชุมชน ดังนี้ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และ
คณะท างาน การร่วมตั้งโจทย์วิจัย การร่วมเขียนโครงร่างวิจัย/ร่วมออกแบบวิจัย การร่วมสร้างเครื่องมือวิจัย 
การร่วมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การร่วมเก็บข้อมูล การร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล การร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล 
การร่วมเขียนรายงานการวิจัย และการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการประเพณีรับเทียมดา  

๒. ประเพณีรับเทียมดา หรือประเพณีรับเทวดา ของชาวบ้านต าบลดีหลวง อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เกดิจากการที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่า ทุกหมู่บ้านจะมีเทวดามาปกปักษ์รักษาผู้คนในหมู่บ้านนั้น ๆ ให้อยู่



 
๒๗ 

เย็นเป็นสุข ท ามาหากินได้คล่อง โดยเฉพาะการท านา มีความเชื่อว่าเทวดาจะหมุนเวียนกันมาท าหน้าที่ปีละ ๑ 
องค์ และหลังจากสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวบ้านจึงรวมตัวกันจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ขึ้น
หลังจากวันขึ้นปีใหม่ไทย ๓ วัน (วันที่ ๑๖ เมษายน) ในเวลาพลบค ่า ณ สถานที่ที่เป็นภูมิบ้านซึ่งประชาชน
เจ้าของวัฒนธรรมร่วมกันคัดเลือก เพ่ือเป็นการท าพิธีส่งเทวดาองค์เก่า และรับเทวดาองค์ใหม่ เพ่ือเป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเทวดาที่ได้มาปกปักรักษา คุ้มครองคนในหมู่บ้าน และให้ผลผลิตทางการเกษตรที่
อุดมสมบูรณ ์ 

บทบาทหน้าที่ของประเพณีรับเทียมดา พบว่า เป็นการส่งเสริมความกตัญญูกตเวที การส่งเสริมและ
สร้างความสามัคคี การประสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน การรวม 
และอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และการละเล่นพ้ืนบ้าน การให้ความบันเทิง การให้ความสุข /สนุกสนาน การให้
ความรู้ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การทบทวนชีวิต การสร้างจิตส านึกร่วมในความเป็นพวกเดียวกันของคน
ในชุมชน การช่วยรักษาแนวปฏิบัติของท้องถิ่น การส่งเสริมศาสนา และรักษาบรรทัดฐานทางสังคม การ
ส่งเสริมให้คนกระท าความดี และ การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน  

๓. แนวทางในการบริหารจัดการประเพณีรับเทียมดา ส าหรับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สรุปได้ 
ดังนี้ (๑)รัฐควรส่งเสริม/สนับสนุนประเพณีรับเทียมดาโดยการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสนับสนุนงบประมาณตาม
ความเหมาะสม (๒) ควรหาวิธีการสร้างส านึกร่วมของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่า และความส าคัญของประเพณีนี้ 
และให้มีการปฏิบัติเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือมิให้สูญหาย (๓) ปลูกฝังให้อนุชนรุ่นหลัง เข้าใจ และรู้คุณค่า
ของประเพณีรับเทียมดา โดยทางภาครัฐควรน าประเพณีมาสร้างเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ (๔) สถานศึกษาควรบรรจุประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีท้องถิ่นของต าบลดีหลวงใน
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้เยาวชนได้ศึกษา เกิดความรัก หวงแหนในประเพณียิ่งขึ้น (๕) ผู้ใหญ่ พ่อแม่
ผู้ปกครอง ควรน าลูกหลานไปร่วมประเพณีทุกครั้ง และให้ เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม และได้มี
โอกาสแสดงออก เพ่ือปลูกฝังและให้เกิดความเคยชิน (๖) ควรหาผู้สืบทอดส าหรับเป็นผู้น าประกอบพิธีกรรม 
(๗) รัฐควรร่วมกับชุมชนจัดประเพณีรับเทียมดาให้ยิ่งใหญ่ สมบูรณ์แบบเพ่ือจะได้ติดตาและอยู่ในความทรงจ า 
เมื่อถึงเวลาจะได้ปฏิบัติติดต่อกันทุกปี (๘) ควรท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ผู้น าชุมชน / ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน /
ชุมชน (ชาวบ้าน) ให้ประเพณีรับเทียมดาเป็นประเพณีของท้องถิ่น โดยก าหนดให้จัดเป็นประจ าทุกปี  

พัชรินทร์ ชินเดช (๒๕๕๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีสวด
ด้าน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมจังหวัด สภา
วัฒนธรรมจังหวัดและชุมชนในการบริหารจัดการแบบบูรณาการประเพณีสวดด้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (๒)เพ่ือ
หาแนวทางในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้านให้คงอยู่สืบไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเสวนาเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ศิลปิน 
นักวิชาการ และเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยเอกสารปฐมภูมิ ข้อมูล
ภาคสนาม และการสัมภาษณ์บุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งจากเอกสาร ต ารา จากการ
สัมภาษณ์ การจัดกิจกรรม จัดเวทีเสวนา ที่ได้บันทึกเสียง บันทึกภาพ มารวบรวมเรียบเรียง แล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ตามประเด็นที่ศึกษาวิจัยและน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนาความมีภาพประกอบ  

 
ผลการวิจัยสรุปว่า  
๑. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการประเพณีสวดด้านในครั้งนี้ มี

การส่งตัวแทนแต่ละสาขาร่วมแสดงความคิดเห็น ความเป็นมาของปัญหา และตั้งโจทย์เพ่ือที่จะหาแนวทางใน



 
๒๘ 

การฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้าน ซึ่งเป็นค าตอบของโจทย์การวิจัย และร่วมสร้างเครื่องมือ ได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย เตรียมค าถามส าหรับสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบที่ต้องการ และสุดท้าย มีเครือข่ายร่วม
เวทีเสวนา แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าให้ได้แนวทางในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้านให้คง
อยู่คู่เมืองนครอย่างยั่งยืน  

๒. แนวทางในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ประเพณีสวดด้านให้คงอยู่สืบไปโดยได้ข้อสรุปว่าเห็นควรจัดท า
เครือข่ายการศึกษาเชิงบูรณาการแบบคู่ขนานโดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมสนับสนุนงบประมาณและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  

ไพโรจน์ แก้วจุฑานิติ (๒๕๕๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการแสดงมโนราห์ในกลุ่มโฮมสเตย์ ต าบล
ลีเล็ด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนลีเล็ด (๒) เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนวทางการน าสื่อมโนราห์มาใช้เพ่ือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว
โฮมสเตย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชน ประธานกลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ สมาชิกกลุ่มชุมชนลี
เล็ดเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ นักท่องเที่ยว ผู้แทนองค์กรภาครัฐ นักแสดงมโนราห์ และประธานกลุ่มอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนลีเล็ด การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้กระบวนการระดมความคิดเห็น
จากทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
๑. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนลีเล็ด คณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษา

ข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ พร้อมกับใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนลีเล็ด และพบว่ารูปแบบ
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนลีเล็ดน าเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ เป็นความร่วมมือของชาวบ้านในพ้ืนที่อาศัยชุมชน
เป็นฐาน และกระบวนการมีส่วนร่วม เนื่องจากชุมชนมีทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นศักยภาพ
ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนได้จัดท าแผนแม่บท โดยมีการวางแผนร่วมกัน ด าเนินการร่วมกัน รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกัน โดยที่โครงการ (Coastal Habitats and Resources 
Management Project หรือ CHARM) ได้เข้ามาสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการก าหนด
แผนงานโดยชุมชน หลอมความคิดของบุคลากรแกนน าในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการประชุมและ
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ๕ แผนซึ่งประกอบด้วยแผนจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แผนส่งเสริม
อาชีพคนในชุมชน แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนแผนการก าจัดขยะแบบบูรณาการและแผนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาที่ปรึกษาชุมชนมีการจัดการผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมมีการคัดเลือก
คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่การตัดสินใจใช้ระบบกลุ่ม  ซึ่งมี
คณะกรรมการด ารงต าแหน่งวาระ ๑  ปี ใช้การบริหารแบบแนวราบ การตัดสินใจใช้กรรมการกลุ่ม  

๒. สภาพปัญหาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนลีเล็ดน าเที่ยวเพ่ือการ
อนุรักษ์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตกับผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเรื่องของสภาพ
ปัญหาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว  พบว่า มีปัญหาในเรื่องของผู้แสดงขาดความรู้ 
ความช านาญด้านการแสดงมโนราห์ เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลลีเล็ดไม่มีคณะมโนราห์อยู่ในพ้ืนที่ ดังนั้นจึงไม่มีผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านการแสดงมโนราห์ ปัญหาด้านความเชื่อของผู้ปกครองและญาติของผู้แสดง ซึ่งเชื่อว่า
การแสดงมโนราห์เป็นการแสดงที่มีครู ผู้ใดจะแสดงต้องมีการครอบครูจึงท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการ
พัฒนาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว ส่วนปัญหาด้านการสนับสนุนของผู้เกี่ยวข้อง เห็น
ว่าการแสดงมโนราห์ไม่สามารถพัฒนาไปสู่การแสดงอย่างจริงจังได้ไม่มีผู้สอนไม่มีชุดใส่ที่สวยงาม ซึ่งเมื่อเติบโต



 
๒๙ 

ก็จะไปเรียนที่อ่ืนแล้วเลิกแสดงไปในที่สุดการฝึกหัดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  
ปัจจัยเหล่านี้ จึงเป็นส่วนส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้การสนับสนุนคณะเยาวชนที่แสดงมโนราห์ในพ้ืนที่ต าบลลี
เล็ดอย่างจริงจัง และปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผู้วิจัยได้พบ คือปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการจัดหาเครื่อง
แต่งกายให้ผู้แสดงใช้สวมใส่  

๓. การก าหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวนั้น  
คณะวิจัยได้ใช้กระบวนการระดมความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อย (Focus group) ทั้งนี้ได้ก าหนด แนวทางในการ
แก้ปัญหา โดยท าความเข้าใจเรื่องความเชื่อในเรื่องการครอบครู ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้น จากนั้น ก าหนดให้มีการถ่ายทอดการร ามโนราห์ท่ามาตรฐาน ๑๒ ท่า โดย
เชิญผู้มีความรู้ ความสามารถในการน ามาสอนให้แก่ผู้แสดง โดยการจัดหาชุดฝึกซ้อมมโนราห์ที่สามารถสวมใส่
เวลาฝึก ซึ่งมีความสวยงามระดับหนึ่งและให้ผู้แสดงได้มีโอกาสแสดงให้คณะนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์และ
ในงานเทศกาลต่าง ๆ ในชุมชนให้ประชาชนได้รับชมตามโอกาสอันควร  

๔. การพัฒนาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว คณะวิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า แนวทางการพัฒนาการน าสื่อมโนราห์มาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนลีเล็ด  ที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที คือ การสร้างความรู้และเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานการแสดง ทั้งนี้ได้ด าเนินการจัดหาชุดส าหรับ
ซ้อม และใช้ใส่ในการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม คณะวิจัยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยถ่ายทอดการร า
มโนราห์ให้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจ และที่มีความสามารถในการร ามโนราห์อยู่แล้ว เพ่ือให้ มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น พัฒนาคณะนักแสดงให้เป็นคณะมโนราห์เต็มรูปแบบ โดยมีลูกคู่มโนราห์ สามารถ เล่นสด และร้อง
มโนราห์บทง่าย โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือนชมต าบลลีเล็ดเพ่ือสร้างสีสัน  และ
ความตื่นตาตื่นใจ  

๕. การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม และชุมชนลีเล็ด 
คณะวิจัยได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งสภาวัฒนธรรม และชุมชนทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน 
ประกอบด้วย กระบวนการร่วมวางแผน โดยได้อาศัยกระบวนการคิดและวางแผนร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งตัว
แทนของสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสภาวัฒนธรรมอ าเภอ องค์กรภาครัฐกลุ่มผู้น าชุมชน สมาชิกกลุ่มชุมชนลี
เล็ดน าเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ ตลอดจนกลุ่มนักแสดง เพ่ือร่วมกันวางแผนในการที่จะน าการแสดงมโนราห์มาใช้
ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนลีเล็ดเพ่ือการอนุรักษ์  ส่งผลให้เกิดการยอมรับใน
กระบวนการ และร่วมกันด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และกระบวน การร่วมกันด าเนินการ โดยทุกฝ่ายได้
ร่วมกันให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้การจัดกิจกรรมตามแผนเป็นไปโดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าการด าเนินการในระยะที่ผ่านมาจะด าเนินการได้เพียงส่วนหนึ่งของแผนที่
ก าหนด แต่ก่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันที่จะร่วมกันผลักดันให้การด าเนินการพัฒนาการแสดงมโนราห์ของ
กลุ่มชุมชนลีเล็ดน าเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด รวมทั้งการใช้กระบวนการร่วมกัน
รับผิดชอบ จากการที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันวางแผนและร่วมกันด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้คณะมโนราห์
ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนามีความพร้อมในการแสดงมากขึ้น มีความสามารถในการแสดงมากขึ้น นอกจากนั้น
แล้วสิ่ งส าคัญที่สุดคือความตระหนักที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้ลูกหลานชาวต าบลลี เล็ดได้สืบทอด
ศิลปะการแสดงซึ่งเป็นมรดกที่ส าคัญของบรรพชนให้สืบทอดต่อไป  

สรุป แม้จะมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่พยายามส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สื่อ
สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญต่อชุมชนถึงบทบาทของผู้น าศาสนาร่วมกับประชาชนใน
ชุมชนเอง และอีกประการ ยังไม่มีงานวิจัยใดที่พยายามสร้างความเข้าใจคุณค่าทางศาสนาอย่างถูกต้องเพ่ือ
แยกแยะระหว่างประเพณีกับหลักการศาสนาที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะกับกลุ่มชุมชนมุสลิมที่มีประเพณี ความ



 
๓๐ 

เชื่อ และวัฒนธรรมมากมายที่ยังคงยึดโยงกับศาสนาพราหมใช่แนวทางของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไม่ จึงเห็น
ควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพ่ือสร้างคุณค่าทางศาสนาที่ถูกต้องสืบไป 
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บทที่ ๓  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการรวบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ประเพณี ความเข้าใจ และพัฒนาการของการคอตัม-อัลกุรอาน 

๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑) ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) เก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความ
เข้าใจ ความรู้ และประเพณีสืบทอดในการคอตัม-อัลกุรอานที่ผ่านมา 
 ๒) สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview) ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และหรือผู้เกี่ยวข้องในการ
อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 
๑๐ คน รวม ๕๐ คน 

๓.๒ ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลง

พิธีคอตัม- อัลกุรอาน และศึกษาพัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ในการส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน ตลอดถึงศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล -กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้
อย่างไร น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” 
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา 

๓.๓ ขอบเขตด้านประชากร  
คือ ประชาชนในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้น า

ศาสนา ผู้น าชุมชน และหรือผู้เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี ประชาชน และเยาวชนในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 

๑. ประชาชนในพื้นท่ีปัตตานี จ านวน ๑๐ คน 
๒. ประชาชนในพื้นท่ียะลา จ านวน ๑๐ คน 
๓. ประชาชนในพื้นท่ีนราธิวาส จ านวน ๑๐ คน 
๔. ประชาชนในพื้นท่ีสงขลา จ านวน ๑๐ คน 
๕. ประชาชนในพื้นท่ีสตูล จ านวน ๑๐ คน 

๓.๔ ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
 ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าประเพณีทางศาสนา จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)  
 
  



 
๓๒ 

บทที่ ๔  
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตมั-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิม
ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ ๔ ข้อ คือ ๑) เพ่ือศึกษาประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัม- อัลกุรอานของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒) เพ่ือ
ศึกษาพัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ในการส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) เพ่ือศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือ
พัฒนาได้อย่างไร และ ๔) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การ
คอตัม-อัลกุรอาน” ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยค านึงถึงหลักการศาสนา ผลการวิจัย
สามารถสรุปตามประเด็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  
 
ประเด็นที่ ๑ ประเพณีและข้ันตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัมอัลกุรอานของชุมชน
มุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

 ๑.๑ ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอาน 

ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
ปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน เนื่องจากใจความส าคัญในการคอตัมอัลกุรอานก็เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ “บารอกัต” (ความ
เป็นศิริมงคล) ในการด าเนินชีวิตและจะมีความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญเพ่ือการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน ซึ่งจะปรากฏให้เห็นได้ในทุกช่วงเวลา ไม่ได้ถูกก าหนดว่าต้องมีการ
คอตัมอัลกุรอานไหน แต่โดยหลักแล้วที่ท ากันคือหลังจากที่ผู้เรียนอัลกุรอานได้อ่านจบทั้ง  ๓๐ ยุซ (บทใหญ่) 
หลังจากนั้นก็จะมีการคอตัมอัลกุรอาน ส าหรับบางคนก็ใช้ช่วงเวลาคืนก่อนแต่งงานในการท าพิธีการคอตัม  

“การเรียนอัลกุรอานของมุสลิมนอกจากจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติทาง
ศาสนาแล้ว ยังท าให้ผู้เรียนมีความ “บารอกัต” (ความเป็นศิริมงคล) ในการด าเนินชีวิตและ
จะมีความภาคภูมิใจ เมื่อเรียนแล้วสามารถจบ ๓๐ ยุซ จากผู้สอน ก็จะมีการ “คอแต กรอ
แอ”(คอตัมอัล-กุรอาน) เพ่ือเป็นการขอบคุณพระเจ้าและผู้สอนที่ให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน”  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส, สัมภาษณ์) 
“การเรียนอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ยาก กว่าจะเรียนจบ ๓๐ ยุซ บางคนเรียนถึง ๓-๔ ปี

กว่าจะจบ ท าให้เมื่อเราเรียนจบแล้วอยากจะขอบคุณพระเจ้าอัลลอฮที่ท าให้เราประสบ
ความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอานของพระองค์ ทุกครั้งที่ผู้เรียนจบ ๓๐ ยุซ ทางศูนย์กีรอตี
ของมัสยิดจะมีการจัดกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอานขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับผู้เรียน”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส, สัมภาษณ์ 
“การคอตัมอัลกุรอานจะเห็นไดจ้ากในค่ าคาหลาคือ เป็นคืนก่อนการแต่งงานเจ้าสาว 

โดยในคืนนั้นจะมีทั้งเจ้าสาว เพ่ือนเจ้าสาว พ่ีน้องเจ้าสาว หรือถ้าหากเป็นบ้านเจ้าบ่าวก็จะมี
ทั้งเพ่ือนเจ้าบ่าว ญาติพ่ีน้องของเจ้าบ่าวที่อ่านอัลกุรอานจบ ๓๐ ยุซ (บทใหญ่)แล้ว ก็จะมา
คอตัมร่วมกับเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวคนที่จะแต่งงาน”  



 
๓๓ 

(ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดสตูล, สัมภาษณ์) 
 “การเจตนาสอนให้คนได้เห็นคุณค่าของการอ่านอัลกุรอาน และเป็นการกระตุ้นเด็ก

ให้อ่านกุรอานให้จบ เพ่ือที่จะได้คอตัมอัลกุรอาน เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะให้เด็กที่อ่าน 
อัลกุรอานจบได้มีความภาคภูมิใจ  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่จังหวัดสตูล, สัมภาษณ์) 
“การคอตัมอัลกุรอานถือเป็นประเพณีที่มุสลิมลิมส่วนใหญ่ได้ท ากันมานาน เนื่องจาก 

เป็นการเฉลิมฉลองแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอานจนจบ ซึ่งการเรียนอัลกุ
รอานต้องใช้เวลานานกว่าจะจบ ถึงแม้จะเรียนจบแล้วแต่ก็ต้องอ่านซ้ าแล้วซ้ าอีก เพ่ือร าลึก
และใคร่ครวญถึงอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่จังหวัดยะลา, สัมภาษณ์) 
“ประเพณีคอตัมอัลกุรอานเกิดขึ้น เพ่ือความบารอกัต (ความเป็นศิริมงคล) แก่ผู้ที่

อ่านกุรอานจบ   อีกอย่างการคอตัมก็ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องจัดท าตอนเรียนจบใหม่ ส าหรับเด็ก
และเยาวชนเท่านั้น บางคนท าตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว เช่น ตอนก่อนจะเข้าพิธีแต่งงาน หรือ
แม้แต่คนเฒ่าคนแก่ที่เรียนอัลกุรอ่านกับโต๊ะครูก็มักจะนัดกันคอตัมเป็นประจ า ” 

(ผู้น าศาสนาพื้นที่จังหวัดสงขลา, สัมภาษณ์) 

 ดังนั้นประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งกิจกรรมที่
ประกอบสร้าง เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานของคนในชุมชน เนื่องจากเดิมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีผู้คนให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานยังน้อยทั้งในเรื่องการอ่าน การท่องจ าอัลกุรอาน 
ฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างให้ชุมชนได้เห็นความส าคัญดังกล่าวคือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอานจบ และที่ส าคัญกว่าคือ เป็นการ
ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน  

 ๑.๒ ขั้นตอนการคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับขั้นตอนในการคอตัมอัลกุรอานจะไม่มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัวในการอ่าน แต่จะ
ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด บ้างก็ให้อ่านหรือให้ท่องจ าตามที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ บ้างก็ครูผู้สอนอ่านน า
ผู้เรียนอ่านตาม โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการอ่านซูเราห์วัฎดูฮา และอ่านลงมาเรื่อยๆจนถึงซูเราห์อัลฟาติหะฮฺ 
และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์  

“หลังจากที่ผู้เรียนสามารถอ่านจบ ๓๐ ยุซ (๓๐ บทใหญ่) จากครูผู้สอนแล้วก็จะมีการจัด 
คอตัมอัลกุรอานโดยมีขั้นตอน คือ ๑) ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนมาอ่านอัลกุรอานให้ฟัง โดยการอ่านนั้นจะ
ไม่มีการก าหนดว่าให้ผู้เรียนอ่านซูเราห์ไหนมาก่อน ขั้นตอนนี้ผู้สอนจะเป็นผู้เลือกซูเราะห์ให้ผู้เรียน
อ่าน เพื่อเป็นการทดสอบผู้เรียนก่อนจบ ๒) เมื่อผู้เรียนสามารถอ่านได้แล้ว ผู้สอนจะท าการกล่าวบทดุ
อาอ์ “คอตัม” กุรอาน และให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน ๓) เมื่อท าการอ่านบทดุอาอ์ “คอตัม” กุรอาน 
เสร็จแล้ว ผู้สอนจะท าการ “นาซีฮะห์” กล่าวค าตักเตือนผู้เรียนถึง อัลกุรอานกับการน าไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต จากนั้นผู้เรียนจะจับมือผู้สอนเพื่อ “สลาม” และกล่าวค าขอบคุณ”  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“ขั้นตอนการคอตัมอัลกุรอ่านประกอบด้วย  ๑) ผู้สอนจะให้ผู้เรียนอ่านซูเราะห์อะไรก็ได้ให้

ผู้สอนฟัง ๒) การกล่าวบทดุอาอ์คอตัมอัลกุรอานโดยผู้สอนจะอ่านแล้วให้ผู้เรียนอ่านตาม ๓) การ



 
๓๔ 

กล่าวค า “นาซีฮัต” (ตักเตือน)ของผู้สอนต่อผู้เรียน ๔) การกล่าวขอบคุณและสลามระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอน หลังจากท่ีเสร็จพิธีการแล้ว จะมีการเลี้ยงอาหารแก่ครูผู้สอนและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม”  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์)  
 “ขั้นตอนการอ่านเริ่มจาก ซูเราห์วัฎดูฮามาจนถึงฟาติหะฮฺ โดยมีโต๊ะครูเขาจะอ่านน าแล้วให้

เราอ่านตาม” 
(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“พิธีคอตัมอัลกุรอาน จะเริ่มโดยโต๊ะครูอ่านนน าบทในคัมภีร์กุรอาน และให้ศิษย์อ่านตามต่อ
หน้าแขกที่ได้เชิญไป เสร็จแล้วโต๊ะครูจะอ่านดูอาอ์ขอให้ อัลลอฮฺประทานพรแก่ผู้จบคัมภีร์กุรอาน 
แล้วเลี้ยงอาหารเป็นเสร็จพิธี” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

“การคอตัมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอ่านจากซูเราห์วัฎดูมาจนถึงซูเราะห์ฟาติหะฮฺ หรือ
เรียกกันอีกอย่างว่าซูเราะฮฺลาเซ็ม ซึ่งในตอนคอตัม ครูก็จะปรับและแนะน าให้เด็กอ่านซู
เราะฮฺลาเซ็มให้คล่อง ให้ถูกต้องแม่นย ามากข้ึน  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 
“การคอตัมมักจะนิยมจัดขึ้นในเวลากลางคืน ผู้เรียนจะต้องเตรียมหนังสืออัลกรุอาน

ยุซญฺอัมมา (หนังสือเรียนเล่มเล็ก) เพราะต้องเริ่มอ่านจากซูเราะฮฺวัฎดูลงมาจนถึงฟาติฮฺะฮฺ ให้
ผู้เรียนอ่านตามโต๊ะครูผู้สอน ปกติจะเริ่มจากโต๊ะครูที่สอนเราเป็นน าอ่านคนแรก”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“หลังจากที่ได้อ่านจากซูเราะฮฺวัฎดูลงมาจนถึงฟาติฮฺะฮฺจากนั้นจะมีการ ตักเบร ๑ 
ครั้ง และอ่านซูเราะอัล – ฟาลาค และตักเบร (๑ ครั้ง) อ่านซูเราะห์อัลนาส และ ตักเบร ๑ 
ครั้ง หลังจากนั้นอ่านซูเราะห์ฟาตีฮะฮฺ และ ซิกรุลลลอฮฺ ๑๐๐ ครั้ง และอ่านดุอาอ์ (ขอพร)” 

(ผู้น าศาสนาพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์)  
“คอตัมอัล-กุรอานในสถานที่ศึกษาอัล-กุรอานที่เป็นแบบท่องจ า หรือที่เรียกว่า “ฮา

ฟิส” นั้นไม่ได้มีพิธีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ท าแบบเรียบง่ายถือเป็นการให้เกียรติความยิ่ งใหญ่และ
ความประเสริฐของอัล-กุรอาน เพ่ือความบารอกัตเกิดกับเด็กๆ ที่มีใจบริสุทธิ์ในการศึกษา
ท่องจ าอัล-กุรอานด้วยความตั้งใจจริง โดยจะมีการร่วมกันอ่านอัล-กุรอานด้วยความพร้อม
เพรียงกันร่วมกัน และจากนั้นก็โต๊ะครู (ผู้สอน) จะมีการอ่านดูอาอ์ (สวดพร) และจบท้ายด้วย
การ นาซีฮัต (บอกเกล่าตักเตือน) สิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆทั้งหมด พร้อมทั้งได้ให้ก าลังใจ  สร้างแรง
บันดาลใจในการท่องจ าอัลกุรอานให้ประสบความส าเร็จให้กับเด็กอ่ืนๆ ที่ยังคงตั้งใจศึกษา
การท่องจ าอัล-กุรอานต่อๆไป” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 

ดังนั้นขั้นตอนการคอตัมอัลกุรอานเริ่มด้วยผู้อ่านได้อ่านอัลกุรอานจากบทที่ ๑ จนจบถึงบทที่ ๓๐  
(๓๐ ยุซ) จากนั้นต่อด้วยบทดุอาอ์เพ่ือความ“บารอกัต” (ความเป็นศิริมงคล) และเป็นการขอบคุณพระเจ้า จึง



 
๓๕ 

เป็นการจบในการคอตัมอัลกุรอาน แต่ส าหรับการจัดกิจกรรมพิธีคอตัมอัลกุรอานไม่เพียงแค่ เท่านี้ ยังพบว่าใน
แต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่มีขั้นตอนการคอตัมที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนกิจกรรม
สั้นๆ เพ่ือให้เห็นถึงพิธีการของการคอตัมอัลกุรอาน เริ่มจากครูผู้สอนให้อ่านซูเราห์วัฎดูฮา และอ่านลงมา
เรื่อยๆ จนถึงซูเราห์อัลฟาติหะฮฺ และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์ และในระหว่างนั้นก็จะมีการกล่าวโอวาส การ
ตักเตือน เพ่ือให้ผู้เรียนด าเนินชีวิตเป็นไปตามแนวทางของอิสลาม และเมื่อเสร็จสิ้นก็จะมีการจัดงานเสี้ยงเพ่ือ
ขอบคุณแขกท่ีได้มาร่วมงานในพิธีการคอตัมอัลกุรอาน 

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอานพบว่า พิธีการคอตัมอัลกุรอานยังคงพยายามซึ่งความ
เป็นดั่งเดิมที่คนสมัยก่อนที่ได้ท ากันมา แต่กระนั่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะในด้าน
กิจกรรม บางพ้ืนที่ก็ใช้กิจกรรมที่ดึงดูดคนในชุมชนได้ออกมารับชมรับฟังเพ่ือความบันเทิง หรือเพ่ือให้เกิดแรง
บันดาลใจในการเรียนการสอนอัลกุรอาน  

“การเปลี่ยนแปลงของพิธีการคอตัมอัลกุรอานนี่จะขึ้นอยู่แต่ละชุมชนจะให้ความส าคัญ 
สังเกตได้ว่าบางชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมคอตัมอัลกุรอานดูเป็นงานยิ่งใหญ่ของชุมชนเลยที่เดียว 
พัฒนาจากกิจกรรมเล็กๆ ที่เมื่อก่อนแค่ท าพิธีอ่านดุอาอ์จัดเลี้ยงแล้วก็เสร็จ เดียวนี้มีการจัดให้มีการ
มอบเกรียติบัตรแก่เด็กที่ส าเร็จอ่านอัลกุรอาน ๓๐ ยุซ และยังมีกิจกรรมให้เด็กได้แสดงความสามารถ
ด้วย ในทางกลับกันบางชุมชนเริ่มจะไม่มีให้เห็น”  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

“เมื่อเปรียบเทียบการคอตัมสมัยก่อนกับสมัยนี้ มองว่าเหมือนกัน คือพิธีการคอตัมอัลกุรอาน
ท าเหมือนกันหมด ที่มันผิดแยกแตกต่างกันก็คือการคอตัมสมัยนี้ เขาจะไม่คอตัมที่บ้าน คือจะไปคอตัม
ที่ อบต. ที่โรงเรียน ที่ปอเนาะ ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิม เพราะเมื่อก่อนจะเอาตามบ้านใครบ้านมันกัน  
และได้มีบางทีเหมือนจะแจกซองเงิน ให้ซากาต (บริจาก ) แก่เด็ก ๆ โดยแจกให้เด็กที่อ่านอัลกุรอาน
จบ เข้าร่วมคอตัม  ส่วนผู้ร่วมงานอ่ืน ๆ ก็จะแจกไข่”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“การคอตัมกุรอานในสมัยก่อนมีการจัดเป็นหมู่คณะ โดยมีวิธีการคือ น าคนในต าบลที่เรียน
จบพร้อม ๆ กันหรือในเวลาไล่เลี่ยกันมาจัดรวมกัน โดยตอนนั้นเขาก็ประสานมายังผู้น าในชุมชน ผู้น า
ก็ประสานกับโต๊ะครู ให้เลือกเด็กท่ีอ่านกุรอานจบแล้วไปเข้าร่วม”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

 “การคอตัมอัลกุรอานได้มีการเปลี่ยนแปลงดุอาอ์เพียงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงยึดปฏิบัติตามเดิม 
มีการเพ่ิมกิจกรรมบางอย่างแทรกเข้าไปเพ่ือความบันเทิง เช่น การขับร้องอนาซีด การอ่านข่าวเป็น
ภาษามลายู และพูดซาเยาะ (สุนทรพจน์) เป็นต้น และในบางหมู่บ้านจะมีการเตรียมข้าวเหลือง เพ่ือ



 
๓๖ 

ความบารอกัต (ความเป็นศิริมงคล) แก่ลูกหลานตนเองที่ได้คอตัมอัลกุรอานในปีนั้นๆ  แต่ในปัจจุบัน
จะไม่ค่อยได้เห็นมากแล้ว อาจจะเป็นเพราะยุคสมัยเปลี่ยน ท าให้พ่อแม่ในสมัยนี้เปลี่ยนไปด้วย ซึ่ง
กิจกรรมที่แทรกเข้าไปในพิธีคอตัมอัลกุรอานนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่หลักๆแล้วจะเน้น
กิจกรรมคอตัมมากกว่า เพ่ือให้พิธีดูไม่น่าเบื่อ”  

(ผู้น าศาสนาพื้นที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

 “การคอตัมอัลกุรอานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย เพราะจะยึดรูปแบบพิธีคอตัมจากอดีต
มาแล้ว โดยมีขั้นตอนในการท าพิธีคอตัมอัลกุรอานได้ก าหนดมาอยู่แล้วในหลักการคอตัมอัลกุรอาน จึง
เป็นที่ชัดเจนในรูปแบบและขั้นตอน เช่น การเลือกผู้ที่จะคอตัมอัลกุรอาน บทดุอาอ์ในพิธีคอตัม เป็น
ต้น” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

“การคอตัมอัลกุรอานมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อย สมัยก่อนนักเรียนที่จะคอตัมอัลกุรอานได้ต้อง
ผ่านการทดสอบหลายอย่าง เช่น ทดสอบการเอาน้ าละหมาด ดุอาอ์ประจ าวัน และต้องท่องจ าซูเราะห์
ทีบ่ังคับ ๙ ซูเราะห์ ถ้าผ่านก็สามารถคอตัมในปีนั้นได้ แต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องรอคอตัมปีหน้า แต่ในปัจจุบัน
ไม่ค่อยมีการก าหนดแบบนี้แล้ว แค่ให้นักเรียนเรียนจบเล่มก็สามารถคอตัมได้แล้ว แต่หลักๆ ต้องจ าอัล
กุรอานเล่มเล็กได้ เนื่องจากว่าอย่างน้อยนักเรียนสามารถน าไปใช้ในการละหมาดที่บ้านด้วยตนเองได้
อย่างถูกต้อง”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่นราธิวาส, สัมภาษณ์) 

“พิธีคอตัมในสมัยก่อนผู้ปกครองเด็กบางคนจะมีการท าข้าวเหนียวเลี้ยงเด็กๆ ที่เรียนกุรอาน
ในสถานที่เดียวกัน  เพราะในสมัยก่อนข้าวเหนียวถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ใน
ความรู้สึกที่หลายคนน าเอามาใช้เป็นหนึ่งในพิธีกรรม และได้มีการอ่านดูอาร์ (ขอพร)  ให้เด็กเพ่ือความ
จ าเริญในการใช้ชีวิต  และอยู่ในหนทางแห่งศาสนา  แต่สมัยปัจจุบันหาดูประเพณีเหล่านี้ได้ยากมาก
นานๆ จะเห็นครั้งหนึ่ง ซึ่งพิธีกรรมคอตัมอัล-กุรอานจะเหมือนสมัยก่อนคือจะมีการอ่านดูอาร์ให้เด็กที่
เรียนอัล-กุรอานเสร็จ จากนั้นก็จะมีอาหารเลี้ยงอาหาร แต่จะไม่มีข้าวเหนียวในพิธีกรรม มีเพียงแค่
ขนมจีน  หรือข้าวแกงแทน” 

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

 วิธีการคอตัมอัลกุรอานไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือพิธี การในกิจกรรม
การคอตัมอัลกุรอาน โดยพบว่าในแต่ละชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป เช่นในบางพ้ืนที่ จาก
เดิมได้มีการจัดพิธีคอตัมอัลกุรอานแบบเล็กๆ เน้นคนในครอบครัวเดียวกันในการรับรู้ แต่ปัจจุบันเริ่มมีการ
จัดการงานใหญ่ขึ้นเป็นที่รับรู้ของคนท้ังชุมชน มีการจัดงานเลี้ยงให้แขกตามความสะดวกของเจ้าบ้าน โดยไม่ยึด



 
๓๗ 

ว่าต้องเป็นข้าวเหนียวเหลืองเพียงอย่างเดียว มีการแทรกกิจกรรมบางอย่างเพ่ือให้เกิดความบันเทิง และไม่เป็น
ทีน่่าเบื่อส าหรับผู้ที่เข้ามาร่วมในกิจกรรม ในขณะที่บางพ้ืนที่ก็ไม่เน้นการจัดการใหญ่โต จัดเพียงแค่รับรู้ เฉพาะ
คนที่ได้เรียนอัลกุรอานด้วยกันเอง  

 

ประเด็นที่ ๒ พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ทีส่่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมใน
พื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

 ๒.๑ พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอาน 

พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอานส่งผลต่อการกระซับความสัมพันธ์ในชุมชนทั้งในด้านความร่วมมือ
ร่วมใจในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีกัน สิ่งเหล่าเป็นผลดีต่อเด็กๆ และเยาวชนรุ่น
ใหม่ๆ ที่จะเห็นแบบอย่างของชุมชนที่มีจิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้ส าหรับคนที่มาร่วมงานสามารถ
สร้างความกระตือรือร้นให้สามารถเรียนอัลกุรอานจนจบได้อย่างรวดเร็ว สร้างความภาคภูมิใจต่อตัวเด็ก 
ผู้ปกครองตลอดทั้งชาวบ้านที่มาร่วมในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้อีกมิติหนึ่ง  

“สิ่งที่เกิดขึ้นต่อชุมชนจากการจัดกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอาน คือ การได้เห็นจิตใจที่งดงาม
ของเพ่ือนบ้านในชุมชน โดยเฉพาะญาติๆ ของผู้เรียน ที่นอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว ยังมี
การร่วมมือร่วมใจท าขนมของหวานให้ทุกคนได้กิน และยังท าให้บรรดาเครือญาติได้มาพบปะกันด้วย”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

“กิจกรรมทางศาสนาที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความสามัคคี ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนสิ้นสุด
กิจกรรม จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยสิ่งที่ทุกคนท านั้นมีเป้าหมาย
เดียวกัน คือ เพ่ือลูกหลานที่เป็นความหวังของชุมชนในวันต่อไป”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

 “การคอตัมอัลกุรอานส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้คน และเด็กๆ ในชุมชน มีความภูมิใจที่
ตัวเองอ่านหนังสือกุรอานจบ ไม่เพียแค่ตนเอง แต่ยังรวมถึงพ่อแม่ของเด็กๆ ด้วย ซึ่งเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีงามในชุมชน”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

“คนในชุมชนมีความยินดีด้วยกับความตั้งใจในการเรียนอัลกุรอานจบทั้งเล่ม ส าหรับบางคน
มุ่งหวังจะให้ลูกเรียนจบ ถึงขนาดเตรียมแพะเตรียมวัวไว้ล่วงหน้า ด้วยความที่อยากจะให้ลูกให้หลาน
ได้อ่านจบ แต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจ และดีใจที่
ลูกหลานอ่านหนังสือจบ และส่วนใหญ่ส าหรับสตรีจะจัดคอตัมก่อนคืนแต่งงานมองว่าจะได้ท าทีเดียว 
จะได้ไม่วุ่นวายหลายหน ไม่ต้องเตรียมการอะไรมากมาย ที่ส าคัญคือประหยัดด้วย” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 



 
๓๘ 

 “การคอตัมกุรอานท าให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆ มีความกระตุ้นให้ลูกหลานคนอื่นๆเห็นความส าคัญ
ในการเรียนอัลกุรอาน และส าหรับบางคนให้ความส าคัญถึงกับการบนบาน (นาซัร) ถ้าลูกเรียนจบหรือ
อ่านหนังสือหมดเล่มแล้วจะกินแพะ”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่นราธิวาส, สัมภาษณ์) 

“เมื่อมองถึงความแตกต่าง สมัยก่อนเขาไม่ท าชิ่งฉ้าย (ท าแบบลวก ๆ) อย่างสมัยนี้เขาท าง่าย 
ๆ เอาสะดวก อ่านทีเดียวอ่านพร้อมกันทั้งวง สมัยก่อนเขาทดสอบความสามารถเด็กที่อ่านจบ มีชี้ให้
อ่านซูเราะฮฺโน้นซูเราะฮฺนี้ กว่าจะเสร็จก็นาน นอกจากนั้นก็มีการแจกไข่ให้กับแขกที่มา แต่ก็ขึ้นอยู่กับ
ก าลังความสามารถของบ้านที่จัดด้วย คือถ้าบ้านไหนขัดสนก็ไม่จ าเป็นต้องแจกอะไรกับแขกที่มา โดย
การจดักิจกรรมแบบนี้เพื่อสานสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“ประเพณีการคอตัมท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน คนในครอบครัวก็ได้สร้างอาม้าล 
(ความดี) ร่วมกัน ครูก็ได้รับผลบุญอยู่แล้ว จากอัลลอฮฺ ซึ่งครูที่มาท าหน้าที่คอตัม ส่วนมากก็เป็นผู้น า
ของชุมชน ใครจบกับครูท่านไหนก็จะให้คนนั้นมาคอตัมให้ ส าหรับส่วนพ่อแม่นั้นมีความสุข ที่ได้เห็น
ลูกอ่านกุรอานจบ และได้คอตัม เป็นความสบายใจของพ่อแม่ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจทั้งตัวเด็ก
และผู้ใหญ่ที่จะน าตัวเองหรือลูกหลานไปสู่การคอตัมกุรอาน”  

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“ประเพณีคอตัมอัล-กุรอานเป็นการจัดงานเพ่ือร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้เรียนและเพ่ือเป็น
การสนับสนุนการเรียนอัลกุรอานทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จึงเป็นการดีที่จะถือเป็นการรวมตัวของญาติพ่ีน้อง
และคนในพื้นท่ีด้วย” 

 (ผู้น าชุมชนพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

 “การจัดพิธีคอตัมอัลกุรอานเพ่ือเสริมความบารอกัต (ความเป็นศิริมงคล) แก่นักเรียนคนนั้น 
แต่พอมีกิจกรรมอ่ืนเข้ามาแทรกท าให้หนุ่มสาว หรือผู้ปกครองชายหญิงอยู่ปะป่นกัน เลยมองว่าไม่
ค่อยดีสักเท่าไรในหลักการอิสลาม พอปีไหนไม่มีกิจกรรมรูปแบบนั้นหรือลดกิจกรรมความเฮฮาออกไป 
ท าให้ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาว่ากิจกรรมในปีนั้นไม่สนุก และน่าเบื่อ เป็นต้น ส่วนที่สองคือ โดยส่วน
ใหญ่ชาวบ้านมองว่ามีความสัมพันธ์ที่ดี เพราะต้องการความสนุกเลยไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรม แต่ก็ยังคงให้มีพิธีคอตัมตามเดิมตามท่ีเคยจัดดมาทุกๆ ปีที่ผ่านมา”  

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

 พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอานยังคงสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะสิ่งที่
เขาและเธอได้ท ากันไม่ใช่เพ่ือตนเอง แต่เพ่ือลูกหลานของคนในชุมชนได้มีความภาคภูมิใจในการรักการอ่าน  
อัลกุรอาน พร้อมทั้งให้คนในครอบครัวและชุมชนมีความสามัคคีกัน สร้างอาม้าล (ความดี) ร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ๒.๒ วิถีชีวิตแบบใหม่กับประเพณีคอตัมอัลกุรอาน  



 
๓๙ 

นอกจากจะเห็นประเพณีคอตัมอัลกุรอานที่พยายามคงไว้ซึ่งความเป็นแบบเดิมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น
อีกว่าในบางชุมชน ปัจจุบันประเพณีคอตัมอัลกุรอานเริ่มเลือนหายไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ และด้วย
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ผู้คนต่างเร่งรีบอยู่กับการงาน มุ่งแต่เพียงชีวิตส่วนตัวจนความสัมพันธ์
แบบเดิมเริ่มห่างหายไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยกับวิถีชีวิตแบบใหม่ 

 “การคอตัมอัลกุรอานนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
โดยเฉพาะช่วงของการท ากิจกรรมร่วมกัน แต่ในปัจจุบันทุกคนต่างยุ่งกับการงาน ชีวิตส่วนตัวจน
ความสัมพันธ์แบบเดิมค่อย ๆ ห่างไปเรื่อย ๆ บางทีก็ท าเอาง่ายเอาสะดวกโดยการท าอยู่ที่บ้านตนเอง
แล้วให้เด็กเอาไปแจกจ่ายเพ่ือนบ้านทีหลัง ซึ่งท าให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างที่เคยมา วิถีชีวิตของ
คนยุคใหม่ที่เร่งรีบท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันลดน้อยลง ด้านหนึ่งก็สะท้อนว่าคนเรียนอัลกุรอาน
ลดน้อยลง”  

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

 “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน สมัยก่อนจะจัดกันเอง คนในชุมชนจะตื่นเต้นและร่วมกัน
แบ่งงานกัน ผู้หญิงจะคอยดูแลเรื่องดอกไม้ไข่ท่ีจะใช้แจกในพิธี ในขณะที่ผู้ชายจะคอยช่วยงานที่ต้องใช้
แรง เช่น หาต้นกล้วยมาเพ่ือใช้ปักดอกไม้ หรือล้มสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน 
ในขณะทีใ่นยุคสมัยนี้ท าทุกอย่างให้ง่ายขึ้น เช่น ดอกไม้ที่เคยวางแผนช่วยกันจัดเตรียมล่วงหน้าสองถึง
สามวันอย่าง พอมาถึงปัจจุบันนี้แค่เพียงไปซื้อแบบส าเร็จรูปก็พร้อมใช้ได้เลย” 

 (ผู้น าชุมชนพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจในการอ่านอัลกุรอาน เพราะปัจจุบันเด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่อง
เทคโนโลยีมากกว่า ท าให้ห่างจากการเรียนศาสนาและท าให้ไม่รู้เรื่องการคอตัม – อัลกุรอาน” 

(ผู้น าศาสนาพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้วิถีชีวิตแบบใหม่ หรือปฏิสัมพันธ์ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนห่าง
หายไปความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว หมู่คณะ ก็กลับกลายเป็นอ่ืน จากเดิมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในความส าเร็จด้านการเรียนของลูกหลาน  และยังเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ส าหรับความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของคนในชุมชน  

๒.๓ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในการคอตัมกุรอาน 
ส าหรับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในการคอตัมอัลกุรอานนั้น พบว่า การคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น ากับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ผ่านการคอตัมอัลกุรอาน ที่ไม่เพียงมองแต่
หลักการศาสนาหรือประเพณีท่ีจ าเป็น  

“กิจกรรมการคอตัมการสร้างความสัมพันธ์ของพ่อแม่ผู้ปกครองและเครือญาติให้มาร่วมกิน
ฉลองและร่วมกันอ่านดุอาอ์ และถ้าหากว่ามันมีความเชื่ออะไรนอกเหนือจากหลักความเชื่อตาม
ศาสนานี่ไม่ได้ คือถ้ามันเป็นเพียงกิจกรรมสนุก ๆ ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีความเชื่อหรือพิธีกรรมอะไรเข้ามา
ถือว่าไม่ได้ไม่ควร” 

(ผู้น าศาสนาสงขลา, สัมภาษณ์) 



 
๔๐ 

 “การส่งเสริมประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน เป็นการให้เกียรติส าหรับคนรักการอ่านอัลกุรอาน 
เด็กและเยาวชนที่ใส่ใจในเรื่องอัลกุรอานต้องสนับสนุนให้เฉพาะ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าในหัวใจของ
เด็ก พ่อแม่ และผสานหัวใจของคนในชุมชน คนในชุมชนก็มีความผูกพันจากการได้ท าดีร่วมกันเพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามแต่ชุมชนที่ได้ร่วมพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน ได้ท าบุญร่วมกันในการ
ท านูหรี (การเลี้ยงอาหาร) ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี”  

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการคอตัมอัลกุรอานนั้น เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในชุมชน กระตุ้น

ให้คนในครอบครัวอยากอ่านอัลกุรอานมากขึ้น การได้คอตัมอัลกุรอานหลังจากอ่านจบ ก็ท าให้
อยากจะอ่านอีก คนในชุมชนก็สนุก ครึกครื้น นาน ๆ จะท านูหรีแบบนี้สักที คนที่จบ อัลกุรอานใน
ชุมชนมีน้อย เมื่อท านูหรีก็สนุกกัน เด็ก ๆ ก็จะชอบ เหมือนงานรับปริญญา ลองคิดดูว่าคนในชุมชนรับ
ปริญญาคนหนึ่ง เป็นอย่างไรบ้าง”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดกีับคนชุมชน เห็นได้จากชาวบ้านสนับสนุนเป็นอย่างดี ในความ

ร่วมมือช่วยเหลือจัดงานประเพณีคอตัมอัลกุรอาน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ แต่ก็มีบางกลุ่มที่
ไม่เห็นด้วย อาจจะเป็นทัศนคติทางด้านความคิดส่วนตัว” 

 (ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่นราธิวาส, สัมภาษณ์)  
“มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนดีมาก เนื่องจากผู้ปกครองมีแรงผลัดดันในการส่งบุตรหลาน

เข้าไปเรียน และอยากให้บุตรหลานของตนมีความบารอกัต (ความเป็นศิริมงคล) ในการด าเนินชีวิตที่
ได้คอตัมอัลกุรอาน ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 
“การคอตัมอัล-กุรอาน สิ่งแรกที่ได้เห็นคือความดีใจของตัวเด็กๆ ต่อมา เป็นผู้ปกครอง

ตลอดจนผู้สอนทุกๆ คน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความรู้สึกที่ได้รับมา สัญลักษณ์หนึ่งที่สื่อถึง
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชมนั้นก็คือการท าอาหารเลี้ยง และผู้เข้ามาร่วมงานก็จะมาร่วม
แสดงความยินดี  และพูดคุยอย่างฉันมิตรไมตรีต่อกัน มีการช่วยเหลือในการท าอาหารกินกัน ช่วยกัน
คนละไม้คนละมือกัน  ถือเป็นความสามัคคีบนฐานของการแสดงความยินดีให้เกิดข้ึน” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 

 การคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างกระชับ
ความสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมคอตัมที่จัดขึ้น เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนให้ความส าคัญในการอ่านอัล
กุรอาน พ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นลูกหลานของตนเองได้อ่านอัลกุรอานเป็น และสามารถ
คอตัมได้ ส าหรับกิจกรรมในการจัดในงานเลี้ยงก็เพ่ือสามารถดึงความสนใจของคนในชุมชนมาร่วมแสดงความ
ยินดี และเป็นแรงผลัดให้ลูกหลานของเขาเหล่านั้นได้ให้ความสัญในการอ่านอัลกุรอาน 

  



 
๔๑ 

ประเด็นที่ ๓ ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานในปัจจุบัน วิธีแก้ไขหรือพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 

 ๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอาน 

 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอานพบว่า ผู้วิจัยสามารถแบ่งปัญหาการคอตัมอัลกุรอานได้
ออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกันคือ บางชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอ่าน เนื่องจากมองว่า 
วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้ชีวิตที่เร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาให้กับส่วนร่วม และกลุ่มผู้คนหรือบาง
ชุมชนมองว่าประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ปรากฎในหลักการศาสนาแต่เดิม เปีนเพียงแค่ท าตามๆ กันโดยไม่มี
หลักฐานที่ชัดเจน  

“คนให้ความส าคัญกับอัลกุรอานน้อยลง ชีวิตทุกวันนี้มันเร่งรีบ แสวงหาแต่โลกปัจจุบัน 
ผู้ปกครองก็มุ่งส่งเสริมไปทางโลกปัจจุบันมาก แม้เราจะเห็นว่ามีโรงเรียนศาสนาเกิดขึ้นมากมาย แต่
ค่านิยมหลักก็ยังมุ่งให้ความส าคัญว่านักเรียนจะเรียนจบแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือไม่  
ไม่ได้ให้ความส าคัญกับศาสนาเท่าท่ีควร” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“คอตัมอัลกุรอานในขณะนี้ในพ้ืนที่มีน้อย เพราะว่าคนไม่ค่อยศึกษาอัลกุรอานกัน คนอ่านกุ

รอานจบน้อย คอตัมก็มีน้อยตามไปด้วย” 
(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

“ปัญหาการคอตัมอัลกุรอาน คือเรื่องคนอ่านกุรอานน้อย จบกันน้อย แล้วก็ไม่ค่อยได้จัด
คอตัมกุรอานกัน”  

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
“มองว่าการให้ความส าคัญของเยาวชนน้อยลง และการเข้ามาของ สื่อ เทคโนโลยี มีบทบาท

ในชีวิตเยาวชน เด็กจะสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่ากุรอาน จึงท าให้ประเพณีนี้ค่อย ๆ เลือนหายไป”  
(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

“ประเพณีคอตัมอัลกุรอานในยุคปัจจุบันไม่ค่อยได้มีให้เห็นกันเท่าไหร่ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมี
วิวัฒนาการต่างๆ ที่ท าให้การเรียนการสอนอัลกุรอานง่ายขึ้น เรียกกันว่าเรียนกีรออาตี ซึ่งเป็นที่นิยม
กันมากในปัจจุบัน เพราะการเรียนมีความง่ายกว่า จึงท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนในรูปแบบใหม่ จน
ท าให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาได้เร็วและเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงส่งผลให้พิธีการคอตัมอัลกุ
รอานค่อยๆ จางหายไปอย่างรวดเร็ว”  

(ผู้น าชุมชนพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 
“ปัญหาด้านแรกคือ ความไม่พร้อมของครูผู้สอน เช่นด้านเวลาในการสอน การจัดกิจกรรมพิธี

คอตัม สองคือ ความไม่สามัคคีในหมู่ผู้สอนกันเอง และสามคือ เป้าหมายที่ตั้งไม่บรรลุตรงตามที่วางไว
ตั้งแต่ต้น เช่น ในแต่ละปีผู้สอนจะก าหนดและรู้ได้ว่าปีนี้จะมีนักเรียนกี่คนที่น่าจะคอตัมได้ แต่หลักๆ 
แล้วเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“ด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ท าให้วิถีชีวิตเหล่านี้ถูกละเลยไป บางคนเรียนอัลกุรอ่านยังไม่

ทันจบเล่ม หรือไม่ทันอ่านได้ด้วยตัวเองและท่องจ าบางบทท่ีส าคัญๆ ก็หยุดเรียน เพราะบ้างคนเข้า
เรียนมหาลัย ไม่ค่อยมีเวลาได้เปิดอ่านอัลกุรอาน” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 
 



 
๔๒ 

 จะเห็นได้ว่าปัญหาการคอตัมอัลกุรอานอันเนื่องมากจากชุมชนหรือผู้คนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อ
กิจกรรมการคอตัมอัลกุรอ่านนั้น มีความหลากหลายในสภาพปัญหาบางก็มองว่าเด็กหรือเยาวชนในรุ่นปัจจุบัน
ไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานในขณะที่ผู้ปกครองเองให้ไม่ค่อยให้การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควร
ในการอ่านอัลกุรอานของลูกหลาน  
 ส าหรับอีกปัญหาหนึ่งมองว่าประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ได้มีหลักศาสนา หรือประวัติความเป็นมาที่
แน่ชัด จึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการที่จะกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือไม ่
  

“บางชุมชนไดเ้ลิกจัดกิจกรรมคอตัมอัลกุรอาน อันเนื่องจากจากปัญหาความเข้าใจในหลักการ
ศาสนา” 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
 “ปัญหาส่วนหนึ่งของกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอานเกิดจากความไม่ไว้ใจในหลักการศาสนา” 
 

(ประชาชนทั่วไปพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
“เราไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไป ว่าเราท ากันอยู่ตอนนี้ ในการคอตัมกุรอาน ว่ามีหลักการของอิสลาม

อย่างไร เพราะเมื่อถามๆ กันมาแล้ว กลับไม่มีประวัติความเป็นมา เลยท าให้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ท าอยู่นั้น เป็น
ศาสนา ประเพณี หรืออะไร แค่ปฏิบัติตาม ๆ กันมา แต่ก็มีค ากล่าวที่ว่า สิ่งใดที่ไม่ขัดแย้งกับหลักการ
และส่งเสริมให้คนท าดี ย่อมเป็นสิ่งที่อนุมัติให้ท าได้ แต่ก็ยังอยากให้ศึกษาให้ชัดเจน” 

(ผู้น าศาสนาพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 
สรุป ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ผู้วิจัยสามารถแบ่งปัญหาการคอตัมอัลกุรอาน

ได้ออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกันคือ บางชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอ่าน เนื่องจากมอง
ว่า วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้ชีวิตที่ เร่งรีบไม่ค่อยมีเวลาให้กับส่วนรวม และบางกลุ่มผู้คนหรือ
บางชุมชนมองว่า ประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ปรากฎในหลักการศาสนาแต่เดิม เปีนเพียงแค่ท าตามๆ กันโดย
ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน กล่าวคือ  

๑. ปัญหาการคอตัมอัลกุรอานเกิดขึ้น อันเนื่องมากจากชุมชนหรือผู้คนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อ
กิจกรรมการคอตัมอัลกุรอานนั้น มีความหลากหลายในสภาพปัญหา บ้างก็มองว่าเด็กหรือเยาวชน
ในรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานในขณะที่ผู้ปกครองเองให้ไม่ค่อยให้การ
สนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควรในการอ่านอัลกุรอานของลูกหลาน  

๒. ส าหรับอีกปัญหาหนึ่งมองว่าประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ได้มีปรากฏในหลักการศาสนา หรือ
ประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด จึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการที่จะจัดกิจกรรมเหล่านั้น เพราะ
กิจกรรมบางอย่างท่ีจัดขึ้นก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อเดิมของพ้ืนที่ (ความเชื่อก่อนเข้ามาของอิสลาม) 
ซึ่งท าให้มองว่ามันผิดในหลักการของศาสนาอิสลาม  

๓.๒ วิธีแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอานโดยส่วนใหญ่มีมุมมองที่หลากหลาย และ
แตกต่างกันออกไป หากเป็นปัญหาในเรื่องของหลักการศาสนา มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่สิ่งส าคัญใน
การที่จะให้เกิดการพัฒนาในการคอตัมกุรอานคือ ต้องให้มองให้เห็นถึงการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และต้องไม่
มีกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนา พร้อมให้ความส าคัญกับทุกกลุ่มคนในการร่วมพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน 



 
๔๓ 

“คิดว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะแก้ไขปัญหา นอกจากเราจะต้องท าความเข้าใจกับผู้น า
ชุมชนและพยายามแสดงให้เห็นว่าการคอตัมอัลกุรอานเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่
ชุมชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ที่ควรมีการจัดขึ้นทุกโอกาส และควรให้หน่วยงานภาครัฐอย่าง อบต. 
บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาชุมชน” 

(ผู้น าศาสนาพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 
 

“กิจกรรมต้องได้รับการพัฒนารูปแบบการท าให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้น นอกจากพิธีกรรมทางศาสนา
แล้ว ควรให้มีกิจกรรมด้านนันทนาการแก่เด็กด้วย อย่างการจัดกรรมบนเวทีอันนี้มีประโยชน์มาก ลูกๆ 
ได้แสดงความสามารถของตนเอง พ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้รับรู้ถึงพัฒนาการของลูกๆ ด้วย” 

 
  (ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

 
“การปลูกฝังให้มุสลิมได้ตระหนักในคุณค่าความส าคัญ ท าให้รู้สึกว่าอัลกุรอานคือส่วนส าคัญ

ในชีวิตของเรา กระตุ้นให้ผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเรียนศาสนาของลูกหลาน  สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่เด็ก ชี้น าให้เด็กรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่สังคมให้ความส าคัญ ในยุคสมัยที่ผู้คนมุ่งไปทางวัตถุเสีย
มากอย่างทุกวันนี้ ประเพณีหรืออะไรที่ช่วยสะท้อนให้ค่าความส าคัญของอัลกุรอาน คิดว่าเราต้องช่วย
ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้” 

(ผู้น าศาสนาพ้ืนที่นราธิวาส, สมัภาษณ์) 
 
“รัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับการให้ก าลังใจส าหรับเด็กที่อ่านอัลกุรอานจบ จัด

ให้มีการคอตัมเพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ” 
(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

 
“ควรเริ่มจากตัวเราก่อน กล่าวคือ หันมาเรียนอัลกุรอานให้มากขึ้น และสนับสนุนให้อ่านจน

จบ เล่มเล็กก็เหอะ ก็มาอาตัมกัน ชวนคนมา ร่วมกันท านูหรี แจกไข่เด็ก ให้เด็กได้สนุก ส่งผลให้คนหัน
มาสนใจ หันมาคอตัมกัน แล้วชวนคนมาร่วม คนก็จะรักในการอ่านอัลกุรอาน เด็ก ๆ ก็จะได้พยายาม 
คิดว่าถ้าแก้ปัญหานี้ได้ การคอตัมก็มีมากข้ึน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์) 
 
 “ควรเริ่มจากพ่อแม่ กล่าวคือต้องกระตุ้น อ่านกุรอานให้ลูกเห็น และที่ส าคัญพ่อแม่ต้องท า

แบบอย่างให้ลูกๆ ได้เห็น” 
(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่นราธิวาส, สัมภาษณ์) 

 
“ควรสร้างคุณค่าเพ่ือการดึงดูดเด็กและเยาวชนหันมาคอตัมกุรอานมากข้ึน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยะลา, สัมภาษณ์) 



 
๔๔ 

 
“เริ่มต้นที่ผู้ปกครอง เมื่ออยู่ที่บ้าน อยากให้อ่านกุรอาน ท าให้เด็กดู เริ่มต้นที่การละหมาด

เป็นล าดับแรก ล าดับสองคือ ในชุมชนหนึ่ง ๆ ควรมีการศึกษาแบบมักตับ หรือแบบปอเนาะ คือเป็น
การจัดการศึกษาให้เป็นระบบ และล าดับที่สาม ครูผู้สอนก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง การที่จะสอนศิษย์ต้อง
ศึกษาให้ชัดเจน เพราะถ้าไม่ชัดเจนก็จะท าให้ผู้เรียนสับสน ผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาให้พร้อม”  

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์) 
 

 

“ควรมีการพัฒนาและสนับสนุนให้มีการจัดงานคอตัมขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาตัวผู้เรียนและ
ผู้สอนจะเพ่ือที่ทั้งสองจะได้เห็นความส าคัญกับการเรียนอัลกุรอานและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่น
ต่อๆ ไป”  

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 
 “ผู้สอนสละเวลาให้มากกว่านี้  ในช่วงจัดกิจกรรมถ้าส่วนในของตนเองเสร็จ ก็อยากให้มีการ

มาช่วยเหลือส่วนอื่นที่ยังไม่แล้วเสร็จสองคือ มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรม มีความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และสามคือ ผู้ปกครองก าชับนักเรียนในส่วนของการมาเรียน เพราะจะส่งผลต่อการเรียนของ
นักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าการเรียนอัลกุรอานไม่สามารถเรียนในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก
ได”้ 

 (ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 
 
“ครูผู้สอนต้องก าชับและเน้นย่ าบ่อยๆ จนให้นักเรียนอ่านถูกต้องตามหลักการอ่าน และหาก

ไม่ส าเร็จก็จะเรียกผู้ปกครองมาประชุมเพ่ือชี้แจงปัญหาของบุตรหลานตนเอง และหาวิธีแก้ไขร่วมกัน
ต่อไป” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 จะเห็นได้ว่า วิธีการแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน โดยส่วนใหญ่มองว่าควรเน้นที่ผู้ปกครอง
ของเด็กในการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานก่อนเป็นล าดับแรก โดยให้ผู้ปกครองหรือผู้น าในชุมชนเป็นแบบอย่าง
สร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า พร้อมสะท้อนคุณค่าการอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ  
 

ประเด็นที่ ๔ แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาว
มุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายใต้กรอบศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  

 ๔.๑ แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ “การคอตัม-อัลกุรอาน” 

 ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์การคอตัมอัลกุรอาน ส่วนใหญ่มองว่าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
กระตุ้นลูกหลานให้รักอ่านกุรอาน และควรให้ชุมชนร่วมกันสนับสนุนอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม



 
๔๕ 

คอตัมอัลกุรอาน พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจในการคอตัมอัลกุรอาน   

 “ควรให้ทุกชุมชนให้ความส าคัญและอนุรักษ์ประเพณีการคอตัมอัลกุรอาน และควร
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดกรรมทุกครั้ง เพ่ือให้ประเพณีอยู่กับชุมชน
ตลอดไป” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สตูล, สัมภาษณ์) 
 

“การอนุรักษ์การคอตัมอัลกรุอาน เป็นเรื่องที่โต๊ะครู (ผู้สอน) ต้องมีบทบาทการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง เพ่ือให้สังคมในพื้นที่รักในการอ่าน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 
 “พ่อแม่พูดควรกระตุ้นลูกให้อ่านกุรอาน เพราะเป็นสิ่งที่ดี และการคอตัมกุรอานก็เป็นสิ่งที่

ช่วยให้เด็กพยายามอ่านกุรอานให้จบ พ่อแม่ก็จะภูมิใจว่าลูกเราอ่านอัลกุรอานได้จบ”  

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยะลา, สัมภาษณ์) 
“ควรให้มีการจัดการคอตัมอัลกุรอานเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการอ่านกุรอาน ให้ขวัญก าลังใจ

ส าหรับเด็กที่อ่านกุรอานจบ หรือควรมีการจัดให้มีการประกวด ยกย่อง เพ่ือให้เด็กมีก าลังใจ” 

(ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

“ควรให้ชุมชนหันมาให้ความส าคัญในการคอตัมอัลกุรอาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจดึง
ชุมชนให้มามีส่วนร่วมมากขึ้น และอยากให้เชิญผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จะได้เป็นความ
ภาคภูมิใจร่วมกัน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

“ควรจัดงานคอตัมกุรอานเป็นหมู่คณะ เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าหรับผู้ที่มีรายได้
น้อย และการจัดแบบหลายๆ คนสามารถลดความกดดันและบรรเทาอาการตื่นเต้นแก่ผู้คอตัม อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ปกครองของผู้คอตัม” 

(ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

“ควรให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคอตัมอัลกุรอานทุกๆ ปี พร้อมทั้งให้ผู้ปกครอง
ปรับทัศนคติในเรื่องการอ่านอัลกุรอานว่ามีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน และควรให้มีการสนับสนุน 
ส่งเสริมลูกหลานในการเรียนและให้ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้มีการไวใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ครูผู้สอนด้วยกัน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่นราธิวาส, สัมภาษณ์) 



 
๔๖ 

“ควรมีการมอบเกียติบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในงานคอตัมอัลกุรอานเพ่ือสามารถเป็น
หลักฐานในความส าเร็จและง่ายในการที่จะต่อยอดในการเรียนต่อในอนาคตได้ง่ายมากข้ึน” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

“ผู้น าศาสนาในชุมชน/หมู่บ้านควรให้ค าตักเตือน บอกกล่าวตามวาระและโอกาศที่เอ้ือให้กับ
ผู้ปกครองในเรื่องการให้ความส าคัญของการเรียนอัล -กุรอาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใหญ่มีส่วน
ส่งเสริมเรื่องการศึกษาอัล-กุรอานให้มากขึ้น เสริมความรักความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 
 

 จะเห็นได้ว่า แนวทางการคอตัมอัลกุรอานที่ได้น าเสนอมาดังกล่าว เพียงเพ่ือให้เป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจการรักการอ่านอัลกุรอานของลูกหลานในชุมชน เพราะการอ่านอัลกุรอานส าหรับคนมุสลิมคือวิถีชีวิตใน
การด ารงอยู่ในแนวทางท่ีถูกตามหลักศาสนาอิสลามที่ทุกคนต้องจ าเป็นต้องเชื่อและปฏิบัติตาม 
 ๔.๒ การพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” 

 ส าหรับการพัฒนาคุณค่าประเพณีการคอตัมอัลกุรอานมองว่า ควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่
สามารถท าได้ในหลักการทางศาสนา พร้อมทั้งมองว่า ควรบูรณาการหลักสูตรที่เน้นพัฒนาเด็กในการเรียนการ
สอนอัลกุรอานเข้าสู่ระบบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนได้เห็น
คุณค่าในประเพณีคอตัมอัลกุรอาน 

“ประเพณีคอตัมอัลกุรอานมีคุณค่าต่อชุมชนอย่างมากมาย อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่
ไม่สามารถท าได้ในทางหลักศาสนา เพราะกิจกรรมทางอย่างมันมีทั้งของทีถูกหลักการและผิดหลักการ 
ดังนั้นสิ่งที่เราท าได้คือการน าเอากิจกรรมที่หลักการศาสนาอนุญาติมาปรับปรุงรูปแบบในมันดีขึ้น และ
สร้างคุณค่าให้แก่เด็กในชุมชนของเรา”  

(ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่สงขลา, สัมภาษณ์) 

“ควรหาความชัดเจนในกิจรรมการคอตัมอัลกุรอานว่ามีประเด็นในที่ไม่สามารถท าได้ในหลัก
ศาสนา และน าประเด็นที่สามารถท าได้นั้นมาปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรมในสอดคล้องกับความ
เป็นปัจจุบัน และท าความเข้าใจให้ความรู้แก่ผู้ปกครองถึงความส าคัญของกิจกรรมคอตัมอัลกุรอาน”  

(ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

“โรงเรียนจะต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องการจัดหลักสูตรที่เน้นพัฒนาเด็กในด้านอัจฉริยะ
ทางอัลกุรอาน พร้อมทั้งให้ผู้ปกครองหรือคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในหลักสูตรดังกล่าว”  

(ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่สตูล, สัมภาษณ์) 

“โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควรบูรณาการหลักสูตรศาสนากับสามัญเข้าด้วยกัน โดยเน้นว่า
ในแต่ละวันจะต้องอ่านก่อนเข้าชั่วโมงเรียน จะต้องอ่านอัล -กุรอ่านก่อนทุกวัน พร้อมกับอธิบาย
ความหมาย เพ่ือที่เด็กเรียนประจ าจะมีความสนใจ และเพ่ิมความอยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นหลังจากจบ
คาบเรียนในแต่ละวัน” 



 
๔๗ 

(ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ปัตตานี, สัมภาษณ์) 

“อยากให้มีการอนุรักษ์ในสิ่งที่ดีงาม และท าในสิ่งที่ไม่ผิดหลักการศาสนา การคอตัมอัลกุ
รอานนับเป็นกุศโลบายหนึ่งให้คนรักที่จะอ่านอัลกุรอาน เด็ก ๆ ก็ภาคภูมิใจ ผู้ปกครอง ครูก็มี
ความสุข” 

(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่สตูล, สัมภาษณ์) 
 “ควรมีการเรียนการสอนที่เข็มข้น เพราะบางคนที่เรียนจบไปพอไปอ่านเองกลับอ่านไม่ได้

สะกดไม่เป็นจนท าให้บางครั้งการที่ผู้เรียนคอตัมอาจดูเหมือนไร้ประโยชน์เพราะการคอตัมถือเป็นการ
ประกาศให้ผู้อ่ืนได้รับรูว่าตนสามารที่จะเป็นผู้สอนได้แล้ว ดังนั้นควรมีการสอบก่อนคอตัมก็จะเป็นการ
ดีมาก” 

(ผู้น าศาสนาในพ้ืนที่ปันราธิวาส, สัมภาษณ์) 
“ควรให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความส าคัญของพิธีคอตัม ว่ามีความส าคัญมากน้อยแค่ไหนต่อ

ศาสนาอิสลาม” 
(ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ยะลา, สัมภาษณ์) 

 
 จะเห็นได้ว่า คุณค่าประเพณีของการคอตัมอัลกุรอานจะขึ้นอยู่กับความตระหนักถึงความส าคัญในการ
อ่านอัลกุรอานในชีวิตประจ าวัน ถึงแม้จะมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการคอตัมที่มีความหลากหลายก็
เพียงเพ่ือกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ดีงาม สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นถึงคุณค่าของอัลกุรอาน 



 

 
ลักษณะเด่นของการคอตัมอัลกุรอานในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประเด็น/พื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 

ประเพณีและข้ันตอนการ
ปฏิบัติ 

-ครู ผู้ ส อน หรื อ ผู้ รู้ ท า ง
ศาสนาจะให้ผู้ เรี ยนมา
อ่านอัลกุรอานให้ฟัง 
-ผู้สอนจะเป็นผู้ เลือกซู
เราะห์ให้ผู้เรียนอ่าน 
-ท าการกล่าวบทดุอาอ์ 
“คอตัม” กุรอาน 
-ผู้สอนจะท าการ “นาซี
ฮะห์” (ตักเตือน) 
-เลี้ยงอาหารแก่ครูผู้สอน
และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
-จัดให้มีการมอบเกรียติ
บัตรแก่เด็กที่ส าเร็จอ่าน 
อัลกุรอาน ๓๐ ยุซ 

-ครู ผู้ ส อนหรื อ ผู้ รู้ ท า ง
ศาสนามาอ่านน า คือให้
อ่านฟาติฮะฮ์  อ่านอะลีฟ
ลามมีม ให้เด็กอ่านตาม  
- กล่าวตักเบร ระหว่าง
อ่ านซู เ ร าะห์  กล่ า ว  ซิ
กรุ ลลลอ ฮฺ  จากนั้ นจะ
กล่าวขอพร (ขอดุอาอ์) 
- เมื่อคอตัมเสร็จ ท าข้าว
เหนียวเหลือง แกงไก่ ก็จะ
ให้ ญ าติ พ่ี น้ อ ง ม า ทา น
อาหารร่วมกัน 
 

-เริ่มจาก ซูเราห์วัฎดูฮามา
จนถึงฟาติหะฮฺ 
-โต๊ะครูอ่านน าแล้วให้ให้
ผู้เรียนอ่านตาม 
-มีการหอไข่ น าไปปักกับ
ไม้ไผ่ และแจกไข่ไก ่
-ให้ เกี ยรติบั ตรคนที่ ไป
ร่วมงาน 
-จั ด ง า น เ ลี้ ย ง  บ า ง
ครอบครัวก็เสี้ยงขนมจีน 
บางครอบครัวก็ท าข้าว
เหนียวเหลือง   

-การคอตัมอัลกุรอานเป็น
การยกระดับเพ่ิมความบา
รอกัต (ความจ าเริญ) 
-เริ่ มจากซู เราะวัฎดูฮา 
ถึงอัลนาส 
-อ่านดูอาอ์เพ่ือเพ่ิมความ
บารอกัต (ความจ าเริญ)  
-เชิญแขกร่วมรับประทาน
อาหารที่ได้เตรียมไว้เพ่ือ
เ ป็ น ก า ร ข อ บ คุ ณ ที่
ร่วมงาน 

-ท ด ส อ บ ก า ร เ อ า น้ า
ละหมาด ดุอาอ์ประจ าวัน 
-ท่องจ าซูเราะห์ที่บังคับ ๙ 
ซูเราะห์ (บทย่อยในอัลกุ
รอาน) 
- แทรกกิจกรรมเช่น การ
ขับร้องอนาซีด การอ่าน
ข่าวเป็นภาษามลายู และ
พูดซาเยาะ (สุนทรพจน์) 

พัฒนาการต่อประเพณีที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ 

-การได้เห็นจิตใจที่งดงาม
ของเพ่ือนบ้านในชุมชน 
-การร่วมมือร่วมใจท าขนม
ของหวานให้ทุกคนได้กิน 
และยังท าให้บรรดาเครือ
ญาติได้มาพบปะกันด้วย 

-ปัจจุบันทุกคนต่างยุ่งกับ
การงาน ชีวิตส่วนตัวจน
ความสัมพันธ์แบบเดิม
ค่อย ๆ ห่างไปเรื่อย ๆ 
-วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่
เร่งรีบท าให้ความสัมพันธ์

-เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ชั บ
ความสัมพันธ์ในชุมชน  
-ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ค น ใ น
ครอบครั วอยากอ่านกุ
รอานมากข้ึน 
-ค น ใ น ชุ ม ช น มี ค ว า ม

-สร้างความกระตือรือร้น
แ ก่ ผู้ ม า ร่ ว ม ง า น ใ ห้
สามารถเรียนอัลกุรอาน
จนจบ 
-การยกระดับของผู้เรียน
และครอบครัว 

-ความสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนดีมาก 
-ผู้ ป ก ค ร อ ง มี ค ว า ม
ภาคภูมิใจ 
-ชาวบ้านสนับสนุนเป็น
อย่ างดี  เห็น ได้ ชั ดจาก



 

-การส่ ง เ ส ริ ม ให้ คน ใน
ชุมชนมีความสามัคคีมาก
ขึ้น 

ระหว่างกันลดน้อยลง สามัคคีกัน 
-คนในชุ มชนก็ มี ค ว าม
ผูก พันจากการ ได้ท าดี
ร่วมกัน 

-เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่น
ต่ อ ๆ  ไ ป ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร
เรียนอัลกุรอาน 
-สร้างความกระตือรือร้น
เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจที่
จะเรียนอัลกุรอาน 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
ช่วยเหลือในการจัดงาน 

ปัญหาเกี่ยวกับคอตัม 

-ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบาง
ชุ ม ช น ไ ม่ ค่ อ ย ใ ห้
ความส าคัญต่อกิจกรรม
การคอตัมอัลกุรอ่านมาก
นัก 

-คนให้ความส าคัญกับอัล
กุรอานน้อยลง 
-ขาดความร่วมมือในการ
อ่านอัลกุรอาน  
- ด้วยสภาพสังคมที่
เปลี่ ยนไป ท า ให้ วิถีถู ก
ละเลยไป 
- หยุดเรียนกลางคัน  

-การคอตัมอัลกุรอานใน
ขณะนี้ในพื้นท่ีมีน้อย 
-คน ไม่ ค่ อยศึ กษา อัลกุ
รอานกัน คนอ่านกุรอาน
จบน้อย 
-ไม่มีคนสืบทอด ท าให้ไม่
มีการสานต่อ 
-เราไม่ได้ศึกษาที่มาที่ไป 
ในการคอตัมกุรอาน ว่ามี
ห ลั ก ก า ร ข อ ง อิ ส ล า ม
อย่างไร 

-ประเพณีคอตัมอัลกุรอาน
ในยุคปัจจุบันไม่ค่อยได้มี
ให้เห็นกันเท่าไหร่ 
-ผู้เรียนสนุกกับการเรียน
ในรูปแบบใหม่ที่ เรียกว่า 
(กีรอกาตี) 
-ผู้เรียนไม่ค่อยได้ให้ความ
สนใจในเรื่องการเรียนอัล-
กุรอานมากนัก 

-มองถึงด้านงบประมาณ
ในการจั ดกิ จจกรมพิธี
คอตัมไม่พอต่อค่าใช้จ่าย 
-ผู้ ป ก ค ร อ ง ไ ม่ ค่ อ ย ใ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร
กระตื่ อรือร้นในการส่ ง
บุตรหลานให้มาเรียนสัก
เท่าไร 
-ค ว า ม ไ ม่ พ ร้ อ ม ข อ ง
ครูผู้สอน 
-ความไม่สามัคคี ในหมู่
ผู้สอนกันเอง 

แนวทางในการส่งเสริม 

-ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ
อนุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ พณี ก า ร
คอตัมอัลกุรอาน 
-ไม่อยากให้ทุกคนมองว่า
เป็นเรื่องที่ไม่สามารถท า

-โรงเรียนจะต้องเข้ามามี
บทบาทในเรื่องการคอตัม
กุรอาน 
-จัดหลักสูตรขึ้นมาให้เด็ก
อ่าน 

-ค ว ร อนุ รั ก ษ์ รั ก ษ า ไ ว้ 
เพราะเป็นการส่งเสริมให้
คนได้อ่านหนังสือ 
-สร้ า งขวัญ ให้ ก าลั ง ใ จ
ส าหรับเด็กที่อ่านกุรอาน

-ควรมีการมอบเกียติบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
งานคอตัมอัลกุรอาน 
-การจัดงานคอตัมกุรอาน
สามรถจัดขึ้นแบหมู่คณะก็

-ควรให้ชาวบ้านมีส่ วน
ร่วมในการจัดกิจจกรรม
คอตัมอัลกุรอาน 
-ค ว ร ใ ห้ ผู้ ป ก ค ร อ ง ใ ห้
ความส าคัญเรื่องคอตัม 



 

ได้ในทางหลักศาสนา 
-ควรหาความชัดเจนในกิ
จรรมการคอตัมอัลกุรอาน
ว่ า มี ป ร ะ เ ด็ น ใ น ที่ ไ ม่
ส ามารถท า ได้ ใ นหลั ก
ศาสนา 
-น าประเด็นที่สามารถท า
ได้นั้นมาปรับปรุงรูปแบบ
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ใ น
สอดคล้องกับความเป็น
ปัจจุบัน 

- เปิดปอเนาะอ่านอัลกุ
รอานวั ยช รา   เ พ่ื อ ให้
โอกาสแก่สูงอายุที่ไม่ได้
เรียนอัลกุรอาน 
- ต้องการให้พ่อแม่เป็น
แบบอย่างให้ลูกเห็น เช่น
อ่านกุรอานให้ลูกฟังอย่าง
สม่ าเสมอ 
- จัดการแข่งขันอ่านอัลกุ
รอาน  

จบ จัดให้มีการประกวด 
ย ก ย่ อ ง  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ด็ ก มี
ก าลังใจ 
-เชิญผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมคอตัม 
-ควรมีแนวทางในการ
อบรม มีการตั้งเป้าหมาย
ร่วมกัน  ว่ าจะสามารถ
เรี ยน อัลกุ รอานจบกัน
ภ า ย ใ น กี่ วั น  กี่ เ ดื อ น 
จากนั้นก็คอตัมร่วมกัน 
-ควรมีเสียงอัลกุรอานตาม
สายเข้าในบ้านเรือน 

ได้เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานส าหรับผู้ที่มี
รายได้น้อย 
-ควรมีการเรียนการสอนที่
เข็มข้นกว่านี้ เพราะบาง
คนที่เรียนจบไปพอไปอ่าน
เองกลับอ่านไม่ได้ 

-ควรให้เพ่ิมกิจกรรม เช่น
ประกวดนักเรียนเสียง
ไพเราะ 
-ควรให้ผู้เข้าร่วมตระหนัก
ถึ งความส าคัญของพิธี
คอตัม  



 
๕๑ 

 จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของแต่ละจังหวัดในการคอตัมอัลกุรอานในพื้นที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถสรุปและชี้ให้เห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ๑. ประเพณีและข้ันตอนการปฏิบัติ พบว่า พื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะมีประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติ
กล่าวคือ ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนมาอ่านอัลกุรอานให้ฟัง โดยผู้สอนจะเป็นผู้เลือกซูเราะห์ให้ผู้เรียนอ่าน และต่อ
ด้วยบทกล่าวดุอาอ์“คอตัม” กุรอาน ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดสงขลาจะใช้วิธีการให้ผู้รู้ทางศาสนามาอ่านน า คือให้
อ่านฟาติฮะฮฺ และอ่านอะลีฟลามมีม ให้เด็กอ่านตามและปิดท้ายด้วยการขอดุอาอ์ ส่วนพ้ืนที่จังหวัดสตูล ยะลา 
และปัตตานีจะใช้วิธีการที่เหมือนกันคือ โดยจะเริ่มจากซูเราห์วัฎดูฮามาจนถึงอัลนาสและการขอดุอาอ์ จากนั้น
ก็จะมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในรูปแบบของการจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมการแสดงเพ่ือ
เป็นการขอบคุณที่มาร่วมงาน  

 ๒. พัฒนาการต่อประเพณีที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ พบว่า พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส สตูล ยะลา และ
ปัตตานีมีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันคือ ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนในการคอตัมอัลกุรอานได้เป็นดีมาก
ผู้ปกครอง และบรรดาเครือญาติมีความภาคภูมิใจ ชาวบ้านสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือในการ
จัดงาน สร้างความกระชับสัมพันธ์ในชุมชน สร้างความกระตือรือร้นแก่ผู้มาร่วมงาน ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดสงลา 
พบว่า ปัจจุบันทุกคนต่างยุ่งกับการงาน ชีวิตส่วนตัวจนความสัมพันธ์แบบเดิมค่อย ๆ ห่างไปเรื่อย ๆ วิถีชีวิต
ของคนยุคใหม่ที่เร่งรีบท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนของสังคมที่มีความเป็น
เมืองมากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ๓. ปัญหาเกี่ยวกับคอตัม พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดประสบปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอานไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอ่าน ขาดความร่วมมือในการ
อ่านอัลกุรอาน ด้วยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป ท าให้วิถีถูกละเลยไป คนไม่ค่อยศึกษาอัลกุรอาน คนอ่านกุรอานจบ
น้อย ไม่มีคนสืบทอดท าให้ไม่มีการสานต่อในการจัดประเพณีคอตัมอัลกุรอาน เป็นต้น  

 ๔. แนวทางในการส่งเสริมการคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดให้ความส าคัญไปที
บทบาทของผู้ปกครอง และโรงเรียนเป็นหลัก พร้อมทั้งชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ทั้งในรูปแบบ
ของการให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างให้ลูกเห็น อ่านกุรอานให้ลูกฟังอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนจัดหลักสูตรการคอตัมกุ
รอานข้ึนมาให้เด็กอ่าน เชิญผู้รู้ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในแนวทางในการอบรม ควรมีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ว่า
จะสามารถเรียนอัลกุรอานจบกันภายในกี่วัน กี่เดือน จากนั้นก็คอตัมร่วมกัน เป็นต้น  

 

 

 

 



 
๕๒ 

บทท่ี ๕   
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของ
ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ประเด็นที่ ๑ ประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัมอัลกุรอานของ
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

๑.๑ ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอาน 

ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
ปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน เนื่องจากใจความส าคัญในการคอตัมอัลกุรอานก็เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ “บารอกัต” (ความ
เป็นศิริมงคล) ในการด าเนินชีวิตและความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญเพ่ือการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน โดยจะปรากฏให้เห็นได้ในทุกช่วงเวลาที่ผู้เรียนพร้อมที่จะคอตัม ซึ่งไม่ได้ถูก
ก าหนดว่าต้องมีการคอตัมอัลกุรอานในช่วงไหน แต่โดยหลักแล้วที่ท ากันคือ หลังจากที่ผู้เรียนอัลกุรอานได้อ่าน
จบทั้ง ๓๐ ยุซ (๓๐ บทใหญ่) หลังจากนั้นก็จะมีการคอตัมอัลกุรอาน จะเห็นได้ว่าการเรียนอัลกุรอานเป็นสิ่งที่
ยาก กว่าจะเรียนจบ ๓๐ ยุซ (๓๐ บทใหญ่) ส าหรับบางคนต้องใช้ระยะเวลาถึง ๓-๔ ปี ส าหรับสตรีหลายๆคน 
อาจจะใช้ช่วงเวลาคืนก่อนแต่งงาน เพ่ือความบารอกัต (ความเป็นศิริมงคล) ของตนเอง อีกอย่างการคอตัมก็
ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องจัดท าขึ้นตอนเรียนอัลกุรอานจบใหม่ๆ จะเห็นได้ว่า ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุ
รอานเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประกอบสร้างขึ้น เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านอัลกุรอานของคนในชุมชน 
เนื่องจากเดิมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้คนให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานน้อยทั้งในเรื่อง
การอ่าน การท่องจ าอัลกุรอาน ฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างให้ชุมชนได้เห็นความส าคัญดังกล่าวคือ การสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแก่ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน
จบ และท่ีส าคัญกว่าคือ เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน  

 ๑.๒ ขั้นตอนการคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับขั้นตอนในการคอตัมอัลกุรอาน พบว่าไม่มีการก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจนตายตัวในการอ่าน แต่
จะข้ึนอยู่กับครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด บ้างก็ให้อ่านหรือให้ท่องจ าตามที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ บ้างก็ครูผู้สอนอ่านน า
ผู้เรียนอ่านตาม โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการอ่านซูเราะห์วัฎดูฮา และอ่านลงมาเรื่อยๆ จนถึงซูเราะห์อัลฟาติ
หะฮฺ และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์เพ่ือความ“บารอกัต” (ความเป็นศิริมงคล) การขอบคุณพระเจ้า และจบท้าย
ด้วยการนาซีฮัต (บอกเกล่าตักเตือน) สิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆทั้งหมด พร้อมทั้งได้ให้ก าลังใจ  สร้างแรงบันดาลใจใน
การท่องจ าอัลกุรอานให้ประสบความส าเร็จให้กับเด็กอ่ืนๆ ที่ยังคงตั้งใจศึกษาการท่องจ าอัล -กุรอานต่อๆไปจึง
เป็นการจบในการคอตัมอัลกุรอาน แต่ส าหรับการจัดกิจกรรมพิธีคอตัมอัลกุรอานไม่เพียงแค่เท่านี้ ยังพบว่าใน
แต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่มีขั้นตอนการคอตัมที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนกิจกรรม
สั้นๆแทรกเข้าในพิธีการของการคอตัมอัลกุรอาน เช่น แทรกค ากล่าวต่างๆ ที่เป็นการนึกถึงพระเจ้า และเมื่อ
เสร็จสิ้นก็จะมีการจัดงานเลี้ยงเพ่ือขอบคุณแขกที่ได้มาร่วมงานในพิธีการคอตัมอัลกุรอาน 

และหากมองถึงความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ในขั้นตอนการคอตัมอัลกุรอาน  พบว่า 
พ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ในขั้นตอนการปฏิบัติจะแตกต่างออกไป กล่าวคือ ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนมาอ่านอัลกุ



 
๕๓ 

รอานให้ฟัง โดยผู้สอนจะเป็นผู้เลือกซูเราะห์ให้ผู้เรียนอ่าน และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์  “คอตัม” กุรอาน 
ในขณะที่พ้ืนที่จังหวัดสงขลาจะใช้วิธีการให้ผู้รู้ทางศาสนามาอ่านน า คือให้อ่านฟาติฮะฮ์ และอ่านอะลีฟลามมีม 
ให้เด็กอ่านตามและปิดท้ายด้วยการขอดุอาอ์ ส่วนพ้ืนที่จังหวัดสตูล ยะลา และปัตตานีจะใช้วิธีการที่เหมือนกัน
คือ โดยจะเริ่มจากซูเราห์วัฎดูฮามาจนถึงอัลนาสและการขอดุอาอ์ จากนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ 
ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งในรูปแบบของการจัดงานเลี้ยง และกิจกรรมการแสดงเพ่ือเป็นการขอบคุณที่มาร่วมงาน  

 ๑.๓ การเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอานพบว่า พิธีการคอตัมอัลกุรอานยังคงพยายามซึ่งความ
เป็นดั่งเดิมที่ได้สืบทอดท ากันมา แต่กระนั่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรม
ในพิธีการคอตัม โดยพบว่าในแต่ละชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป เช่นในบางพ้ืนที่ จากเดิม
ได้มีการจัดพิธีคอตัมอัลกุรอานแบบเล็กๆ เน้นคนในครอบครัว หรือคนที่ได้เรียนอัลกุรอานด้วยกันเอง พร้อมทั้ง
จัดงานเลี้ยง ในขณะที่บางพ้ืนที่ก็เน้นการจัดงานใหญ่โต แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ถึงแม้จะมีการจัดการ
งานใหญ่หรือเล็กแต่ที่ขาดไม่ได้และเป็นหัวใจส าคัญในงานเลี้ยง คือ ข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งเขื่อว่าเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกที่หลายคนน าเอามาใช้เป็นหนึ่งในพิธีกรรม แต่ปัจจุบันเริ่มมีการจัด
งานเลี้ยงที่หลากหลายเน้นความสะดวกสบายของเจ้าบ้าน โดยไม่ยึดว่าต้องเป็นข้าวเหนียวเหลืองเพียงอย่าง
เดียว  นอกจากนี้ยังการแทรกกิจกรรมบางอย่างเพ่ือให้เกิดความบันเทิง เพ่ือไม่เป็นที่น่าเบื่อส าหรับผู้ที่เข้า
มาร่วมในกิจกรรม และเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจส าหรับคนที่เรียนอัลกุรอาน  

ประเด็นที่ ๒ พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
มุสลิมในพื้นที ่๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

 ๒.๑ พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับพัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอานพบว่า ประเพณีคอตัมอัลกุรอานส่งผลต่อการกระซับ
ความสัมพันธ์ในชุมชนทั้งในด้านความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอาน คือ การได้เห็น
จิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้านในชุมชน โดยเฉพาะญาติๆ ของผู้เรียน นอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว ยัง
มีการร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในการช่วยเหลือจัดงานเลี้ยงต่างๆ พร้อมทั้งยังเป็นการ
พบปะบรรดาเครือญาติของผู้คอตัม สิ่งเหล่าเป็นผลดีต่อเด็กๆ และเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่จะเห็นแบบอย่างของ
ชุมชนที่มีจิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้าน ได้สร้างอาม้าล (ความดี) ร่วมกัน ส าหรับคนที่มาร่วมงานสามารถสร้าง
ความกระตือรือร้นให้สามารถเรียนอัลกุรอานจนจบได้อย่างรวดเร็ว สร้างความภาคภูมิใจต่อตัวเด็ก ผู้ปกครอง
ตลอดทั้งชาวบ้านที่มาร่วมในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก
มิติหนึ่ง เพราะสิ่งที่เขาและเธอได้ท ากันไม่ใช่เพื่อตนเอง แต่เพื่อลูกหลานของคนในชุมชนได้มีความภาคภูมิใจใน
การรักการอ่านอัลกุรอาน พร้อมทั้งให้คนในครอบครัวและชุมชนมีความสามัคคีกัน สร้างอาม้าล (ความดี) 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๒ วิถีชีวิตแบบใหม่กับประเพณีคอตัมอัลกุรอาน  

นอกจากจะเห็นประเพณีคอตัมอัลกุรอานที่พยายามคงไว้ซึ่งความเป็นแบบเดิมแล้ว ยังสะท้อนให้เห็น
อีกว่าในบางชุมชน ปัจจุบันประเพณีคอตัมอัลกุรอานเริ่มเลือนหายไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ และด้วย
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ผู้คนต่างเร่งรีบอยู่กับการงาน มุ่งแต่เพียงชีวิตส่วนตัวจนความสัมพันธ์



 
๕๔ 

แบบเดิมเริ่มห่างหายไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มลดน้อยลงอย่า งเห็นได้ชัด เช่น จากเดิมการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ในการจัดกิจกรรมคนในชุมชนจะร่วมกันแบ่งงานกัน ผู้หญิงจะคอยดูแลเรื่องอาหาร
การกินในจัดงานเลี้ยง ในขณะที่ผู้ชายจะคอยช่วยงานที่ต้องใช้แรง เช่น ล้มสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารเลี้ยงแขก
ที่มาร่วมงาน ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ปรากฏให้เห็นอีก ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนห่างหายไป
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว หมู่คณะ ก็กลับกลายเป็นอ่ืน จากเดิมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในความส าเร็จด้านการเรียนของลูกหลาน  และยังเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจใหแ้ก่เด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้สอนในความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของคนในชุมชน  

๒.๓ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในการคอตัมกุรอาน 
ส าหรับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ในการคอตัมอัลกุรอานนั้น พบว่า การคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนในพ้ืนที่โดยมีเด็ก
และเยาวชนเป็นสื่อกลางส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ผ่านการคอตัมอัลกุรอาน ที่ไม่เพียงมองแต่หลักการ
ศาสนาหรือประเพณีที่จ าเป็น เพราะกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอานเป็นการสร้างคุณค่าในหัวใจของเด็ก พ่อแม่ 
และผสานหัวใจของคนในชุมชน มีความผูกพันจากการได้ท าดีร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามของชุมชน
ที่ได้ร่วมพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน ได้ท าบุญร่วมกันในการท านูหรี (การเลี้ยงอาหาร) และร่วมกันอ่านดุ
อาอ์ (ขอพร) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สื่อถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชมในการท าอาหารเลี้ยง 
และผู้เข้ามาร่วมงานก็จะมาร่วมแสดงความยินดี ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนตามแนวทางที่
พระเจ้าได้มอบหมายไว้ และยังเป็นการกระตุ้นให้คนในครอบครัวรักในการอ่านอัลกุรอาน  
  
ประเด็นที่ ๓ ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานในปัจจุบัน วิธีแก้ไขหรือพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 

 ๓.๑ ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอาน 

ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอาน พบว่า ในแต่ละพ้ืนที่จังหวัดประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
คอตัมอัลกุรอานไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ชุมชนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการคอตัมอัลกุร อ่าน 
ขาดความร่วมมือในในจัดกิจกรรมคอตัมอัลกุรอาน เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยศึกษาอัลกุรอาน ตลอดทั้ง
คนอ่านกุรอานจบก็มีน้อย ในขณะที่ผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยให้การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควรในการอ่านอัลกุ
รอานของลูกหลาน พร้อมทั้งไม่มีคนสืบทอด ท าให้ไม่มีการสานต่อในการจัดประเพณีคอตัมอัลกุรอาน 
เนื่องจากมองว่า ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิมที่ต้องใช้ชีวิตที่ เร่งรีบไม่ค่อยมี
เวลาให้กับส่วนรวมในการดูแลชุมชนเพราะมุ่งแต่หน้าที่การงานของตนเอง สิ่งเหล่านี้มองว่าเกิดจาก
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสังคมที่ก้าวสู่สมัยใหม่  

อีกท้ังในบางพ้ืนที่มองว่าประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ปรากฎในหลักการศาสนาแต่เดิม เปีนเพียงแค่ท า
ตามๆ กันโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน หรือมีประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด จึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการที่จะจัด
กิจกรรมเหล่านั้น เพราะกิจกรรมบางอย่างที่จัดขึ้นก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อเดิมของพ้ืนที่ (ความเชื่อก่อนเข้ามา
ของอิสลาม) ซึ่งท าให้มองว่ามันผิดในหลักการของศาสนาอิสลาม  



 
๕๕ 

๓.๒ วิธีแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน 

วิธีการแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอานพบว่า โดยส่วนใหญ่มีมุมมองที่หลากหลาย และ
แตกต่างกันออกไป หากเป็นปัญหาในเรื่องของหลักการศาสนา มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่สิ่งส าคัญใน
การที่จะให้เกิดการพัฒนาในการคอตัมกุรอานคือ ต้องให้เห็นถึงการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเห้นได้ชัด 
และต้องไม่มีกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนา พร้อมให้ความส าคัญกับทุกกลุ่ มคนในการร่วมพัฒนาในการ
คอตัมอัลกุรอาน โดยเริ่มจากผู้ปกครองของเด็กในการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานก่อนเป็นล าดับแรก ให้
ผู้ปกครองหรือผู้น าในชุมชนเป็นแบบอย่างสร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า พร้อมสะท้อนคุณค่าการ
อ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับ  
 

ประเด็นที่ ๔ แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาว
มุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายใต้กรอบศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  

 ๔.๑ แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์ “การคอตัม-อัลกุรอาน” 

 ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์การคอตัมอัลกุรอาน ส่วนใหญ่มองว่าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
กระตุ้นลูกหลานให้รักอ่านกุรอาน และควรให้ชุมชนร่วมกันสนับสนุนอย่างมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
คอตัมอัลกุรอาน พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจในการคอตัมอัลกุรอาน เพราะการอ่านอัลกุรอานส าหรับคนมุสลิมคือวิถีชีวิตในการด ารงอยู่ในแนวทาง
ที่ถูกตามหลักศาสนาอิสลามท่ีทุกคนต้องจ าเป็นต้องเชื่อและปฏิบัติตาม 

 ๔.๒ การพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” 

 ส าหรับการพัฒนาคุณค่าประเพณีการคอตัมอัลกุรอานมองว่า ควรพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่
สามารถท าได้ในหลักการทางศาสนาอย่างชัดเจน และน าประเด็นที่สามารถท าได้นั้นมาปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งควรให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีบทบาทในเรื่องการจัด
หลักสูตรบูรณาการที่เน้นพัฒนาเด็กในการเรียนการสอนอัลกุรอาน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบ
โรงเรียนได้เห็นคุณค่าของการเรียนอัลกุรอานในล าดับแรก พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการ
อ่านอัลกุรอานในชีวิตประจ าวัน กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ดีงามและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ได้เห็นถึง
คุณค่าของอัลกุรอานมากขึ้น 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

ประเด็นที่ ๑ ประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัมอัลกุรอานของ
ชุมชนมุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการ
ปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน เนื่องจากใจความส าคัญในการคอตัมอัลกุรอานก็เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ “บารอกัต” (ความ
เป็นศิริมงคล) ในการด าเนินชีวิตและความภาคภูมิใจ และที่ส าคัญเพ่ือการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียนประสบ



 
๕๖ 

ความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน โดยจะปรากฏให้เห็นได้ในทุกช่วงเวลาที่ผู้เรียนพร้อมที่จะคอตัม ซึ่งไม่ได้ถูก
ก าหนดว่าต้องมีการคอตัมอัลกุรอานในช่วงไหน แต่โดยหลักแล้วที่ท ากันคือ หลังจากที่ผู้เรียนอัลกุรอานได้อ่าน
จบทั้ง ๓๐ ยุซ (บทใหญ่) หลังจากนั้นก็จะมีการคอตัมอัลกุรอาน จะเห็นได้ว่าการเรียนอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ยาก 
กว่าจะเรียนจบ ๓๐ ยุซ (บทใหญ่) ส าหรับบางคนต้องใช้ระยะเวลาถึง ๓-๔ ปี ส าหรับสตรีหลายๆ คนจะใช้ช่วง
โอกาสดีๆ ของตนเองในการท าพิธีการคอตัม กล่าวคือช่วงเวลาคืนก่อนแต่งงาน เพ่ือความบารอกัต (ความ
เป็นศิริมงคล) ของตนเอง อีกอย่างการคอตัมก็ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องจัดท าขึ้นตอนเรียนอัลกุรอานจบใหม่ๆ จะ
เห็นได้ว่า ประเพณีการปฏิบัติในการคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประกอบสร้างขึ้น เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่า
ของการอ่านอัลกุรอานของคนในชุมชน เนื่องจากเดิมชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้คนให้ความส าคัญ
ในการอ่านอัลกุรอานค่อนข้างน้อยทั้งในเรื่องการอ่าน การท่องจ าอัลกุรอาน ฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างให้
ชุมชนได้เห็นความส าคัญดังกล่าวคือ การสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแก่
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอานจบ และที่ส าคัญกว่าคือ เป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียนอัลกุรอาน สอดคล้องกับทรงพล วัชรมาลา และคณะ (๒๕๕๓) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
พัฒนาการประเพณี คอตัมอัลกุรอาน ของชุมชนเกตรี ผการศึกษา พบว่า พัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอาน
ของชาวเกตรี  ( ฉลองการจบอัลกุรอาน ) อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทบัญญัติของอัลเล าะห์  เป็น
กฏหมายสูงสุดของอิสลามที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  มุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้อย่างน้อยให้อ่านได้ เด็กๆ ในชุมชน
เกตรี  อาจจะไปเรียนกับโต๊ะครูของหมู่บ้านหรือเรียนกับบิดามารดาที่บ้านของตนเอง เมื่อเรียนจบแล้วก็ท าพิธี  
คอตัมอัล-กุรอาน  หรือฉลองการจบอัล – กุรอาน ทั้งนี้การท าพิธีฉลองการจบอัล – กุรอาน  เป็นพิธีศักสิทธิ์ที่ผู้
ที่ได้รับการเข้าพิธีนี้ถือว่าเป็นผู้ที่จบการศึกษากฎระเบียบของศาสนาอิสลาม และเป็นผู้เรียนรู้  โดยการท าพิธี
ฉลองการจบ  มีการเลี้ยงฉลองกันในหมู่บ้าน  ทั้งนี้การประเพณีคอตัมอัลกุรอานจะไม่มีการก าหนดขั้นตอนที่
ชัดเจนตายตัวในการคอตัม แต่จะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนด บ้างก็ให้อ่านหรือให้ท่องจ าตามที่ผู้สอนได้
ก าหนดไว้ บ้างก็ครูผู้สอนอ่านน าผู้เรียนอ่านตาม โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการอ่านซูเราห์วัฎดูฮา และอ่านลงมา
เรื่อยๆ จนถึงซูเราห์อัลฟาติหะฮฺ และต่อด้วยบทกล่าวดุอาอ์เพ่ือความ“บารอกัต” (ความเป็นศิริมงคล) การ
ขอบคุณพระเจ้า และจบท้ายด้วยการ นาซีฮัต (บอกกล่าวตักเตือน) สิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆทั้งหมด พร้อมทั้งได้ให้
ก าลังใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการท่องจ าอัลกุรอานให้ประสบความส าเร็จให้กับเด็กอ่ืนๆ ที่ยังคงตั้งใจศึกษา
การท่องจ าอัล-กุรอานต่อๆไป จึงเป็นการจบในการคอตัมอัลกุรอาน แต่ส าหรับการจัดกิจกรรมพิธีคอตัมอัลกุ
รอานไม่เพียงแค่เท่านี้ ยังพบว่าในแต่ละชุมชนหรือพ้ืนที่มีข้ันตอนการคอตัมที่แตกต่างและหลากหลาย ทั้งนี้โดย
ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนกิจกรรมสั้นๆ แทรกเข้าในพิธีการของการคอตัมอัลกุรอาน เช่น แทรกค ากล่าวต่างๆ ที่
เป็นการนึกถึงพระเจ้า (อัลลอฮฺ) และเมื่อเสร็จสิ้นก็จะมีการจัดงานเสี้ยงเพ่ือขอบคุณแขกที่ได้มาร่วมงานในพิธี
การคอตัมอัลกุรอาน 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงพิธีการคอตัมอัลกุรอานพบว่า พิธีการคอตัมอัลกุรอานยังคงพยายามซึ่งความ
เป็นดั่งเดิมที่ได้สืบทอดท ากันมา แต่กระนั่นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่ โดยเฉพาะในด้านกิจกรรม
ในพิธีการคอตัม โดยพบว่าในแต่ละชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไป เช่นในบางพ้ืนที่ จากเดิม
ได้มีการจัดพิธีคอตัมอัลกุรอานแบบเล็กๆ เน้นคนในครอบครัว หรือคนที่ได้เรียนอัลกุรอานด้วยกันเอง พร้อมทั้ง
จัดงานเลี้ยง ในขณะที่บางพ้ืนที่ก็เน้นการจัดงานใหญ่โต แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน ถึงแม้จะมีการจัดการ
งานใหญ่หรือเล็กแต่ท่ีขาดไม่ได้และเป็นหัวใจส าคัญในงานเลี้ยง คือ ข้าวเหนียวเหลือง ซึ่งเขื่อว่าเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกที่หลายคนน าเอามาใช้เป็นหนึ่งในพิธีกรรม แต่ปัจจุบันเริ่มมีการจัด
งานเลี้ยงที่หลากหลายเน้นความสะดวกสบายของเจ้าบ้าน โดยไม่ยึดว่าต้องเป็นข้าวเหนียวเหลืองเพียงอย่าง
เดียว  นอกจากนี้ยังการแทรกกิจกรรมบางอย่างเพ่ือให้เกิดความบันเทิง เพ่ือไม่เป็นที่น่าเบื่อส าหรับผู้ที่เข้า



 
๕๗ 

มาร่วมในกิจกรรม และเพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจส าหรับคนที่เรียนอัลกุรอาน สอดคล้องกับทรงพล วัชรมาลา 
และคณะ (๒๕๕๓) ที่ได้ศึกษาและพบว่า ปัจจุบันพิธี คอตัมอัลกุรอาน  ของชุมชนเกตรีมีการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากในอดีตที่มีผู้คนในหมู่บ้านได้ท าการเล่าเรียนเกือบทุกคนในหมู่บ้านเกตรี อายุ
น้อยอายุมาก มีทุกเพศทุกวัย แต่ปัจจุบัน สมัยนิยมเปลี่ยนไป  ผู้คนส่งลูกส่งหลานไปเรียนไกลๆ โอกาสที่ได้
เรียนอัลกุรอาน จึงมีในวัยเด็ก และไม่ทุกครัวเรือนเหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีพิธีฉลองการจบ อัลกุรอานอยู่ โดยมี
การพัฒนาการจากประเพณีดั้งเดิม มาเป็นประเพณีที่เข้ากับยุคปัจจุบัน คือ แต่เดิม จะท ากันแต่น้อย ๆ ท า
รวมกันที่บ้านโต๊ะครู  เพราะ การเดินทางไปมาหาสู่กันยากล าบาก การหาไข่เป็ดก็ยากต้องรอถึง ฤดูแล้งเป็ดจึง
จะไข่และต้องสะสมไข่เป็ดไว้หลายๆ เช้าจึงจะพอกับการแจกผู้ คนที่มาร่วมพิธี ปัจจุบันได้ใช้ไข่ไก่แทนก็ได้ 
สิ่งของอ่ืน ๆ ก็หาง่ายท าให้พิธีคอตัมอัลกุรอาน ยิ่งใหญ่มากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมสะดวกสบายไปมาหา
สู่กันเร็วขึ้น เลยนิยมท า พิธีคอตัมอัลกุรอาน ที่บ้านของนักเรียนเอง แต่เดิมพ่ีน้องที่มาร่วมพิธีทุกคนจะน า
น้ าตาลทราย ข้าวสาร ผักและผลไม้ แต่ปัจจุบันผู้คนมีเวลาน้อยไม่สามารถหาสิ่งของมาร่วมพิธีได้ทัน จึงมอบ
เงินให้กับเจ้าภาพ เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนก็เห็นดีด้วยว่าการให้เงินไม่ยุ่งยากสามารถแปรสภาพเป็นอย่างอ่ืน
ได้สะดวกกว่า 

ประเด็นที่ ๒ พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
มุสลิมในพื้นที ่๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  

 ส าหรับพัฒนาการประเพณีคอตัมอัลกุรอานพบว่า ประเพณีคอตัมอัลกุรอานส่งผลต่อการกระซับ
ความสัมพันธ์ในชุมชนทั้งในด้านความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอาน คือ การได้เห็น
จิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้านในชุมชน โดยเฉพาะญาติๆ ของผู้เรียน นอกจากจะมาร่วมแสดงความยินดีแล้ว ยัง
มีการร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีในการช่วยเหลือจัดงานเลี้ยงต่างๆ พร้อมทั้งยังเป็นการ
พบปะบรรดาเครือญาติของผู้คอตัม สิ่งเหล่าเป็นผลดีต่อเด็กๆ และเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ที่จะเห็นแบบอย่างของ
ชุมชนที่มีจิตใจที่งดงามของเพ่ือนบ้าน ได้สร้างอาม้าล (ความดี) ร่วมกัน  สอดคล้องกับ สุธาวัลย์ เสถียรไทย 
(๒๕๔๓) ที่ได้ชี้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นรากฐานที่ส าคัญในกระบวนการตัดสินด้านการพัฒนาและ
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของประชาชน สังคมที่เป็น
แรงผลักดันที่ท าให้เกิดกระบวนการตัดสินใจที่เหมาะสม ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ส าหรับคนที่มาร่วมงานสามารถสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนอัลกุรอานจนจบ
ได้อย่างรวดเร็ว สร้างความภาคภูมิใจต่อตัวเด็ก ผู้ปกครองตลอดทั้งชาวบ้านที่มาร่วมในงานอีกด้วย ซึ่งเป็นการ
สะท้อนวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมิติหนึ่ง เพราะสิ่งที่เขาและเธอได้ท ากันไม่ใช่เพ่ือ
ตนเอง แต่เพ่ือลูกหลานของคนในชุมชนได้มีความภาคภูมิใจในการรักการอ่านอัลกุรอาน พร้อมทั้งให้คนใน
ครอบครัวและชุมชนมีความสามัคคีกัน สร้างอาม้าล (ความดี) ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ สุธาวัลย์ 
เสถียรไทย (๒๕๔๓) ที่ได้ชี้อีกว่า การเพ่ิมความง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมท าให้คนเรามีความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ และเมื่อได้ร่วมตัดสินใจแล้ว เขาย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นน าไปปฏิบัติได้ 
กลุ่มปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการท่ีจะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

ปัจจุบันประเพณีคอตัมอัลกุรอานเริ่มเลือนหายไปด้วยวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ และด้วยกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท าให้ผู้คนต่างเร่งรีบอยู่กับการงาน มุ่งแต่เพียงชีวิตส่วนตัวจนความสัมพันธ์แบบเดิมเริ่ม
ห่างหายไปเรื่อยๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น จากเดิมการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชน ในการจัดกิจกรรมคนในชุมชนจะร่วมกันแบ่งงานกัน ผู้หญิงจะคอยดูแลเรื่องอาหารการกินในจัดงาน
เลี้ยง ในขณะที่ผู้ชายจะคอยช่วยงานที่ต้องใช้แรง เช่น ล้มสัตว์เพ่ือน ามาเป็นอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน 



 
๕๘ 

ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ปรากฏให้เห็นอีก ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนห่างหายไปความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว หมู่คณะ ก็กลับกลายเป็นอ่ืน จากเดิมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมแสดง
ความชื่นชมยินดีในความส าเร็จด้านการเรียนของลูกหลาน และยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก 
ผู้ปกครอง และครูผู้สอนในความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ของคนในชุมชนสอดคล้องกับทรงพล วัชรมาลา 
และคณะ (๒๕๕๓) ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันพิธีคอตัมอัลกุรอาน ของชุมชนเกตรีมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย จากในอดีตที่มีผู้คนในหมู่บ้านได้ท าการเล่าเรียนเกือบทุกคนในหมู่บ้านเกตรี อายุน้อยอายุมาก มี
ทุกเพศทุกวัย แต่ปัจจุบัน สมัยนิยมเปลี่ยนไป ผู้คนส่งลูกส่งหลานไปเรียนไกลๆ  โอกาสที่ได้เรียนอัลกุรอาน จึง
มีในวัยเด็ก และไม่ทุกครัวเรือนเหมือนในอดีต แต่ก็ยังมีพิธีฉลองการจบ อัลกุรอานอยู่ แต่มีการพัฒนาการจาก
ประเพณีดั้งเดิม มาเป็นประเพณีท่ีเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน สอดคล้องกับแลนเนอร์ (Laner. ๑๙๗๖ : ๖๕ อ้างถึง
ในญาณิศา บุญจิตร์ และสุชาติ มีสมบัติ. ๒๕๕๔ : ๑๑) ได้เสนอแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติในทุก
สังคม เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นปรากฏการณ์ในสังคมระดับต่าง ๆ 
ของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งไม่จ าเป็นต้องส าคัญต่ออีกระดับหนึ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงแต่ละ
ระดับจะต้องสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ และความหลากหลายของการเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดวัฏจักร เกิดการ
แสดงออกทางพฤติกรรม 

ทั้งนี้การคอตัมอัลกุรอานเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างประชาชนในพ้ืนที่โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ผ่านการ
คอตัมอัลกุรอาน ที่ไม่เพียงมองแต่หลักการศาสนาหรือประเพณีที่จ าเป็น เพราะกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอาน
เป็นการสร้างคุณค่าในหัวใจของเด็ก พ่อแม่ และผสานหัวใจของคนในชุมชน มีความผูกพันจากการได้ท าดี
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีงามของชุมชนที่ได้ร่วมพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน ได้ท าบุญร่วมกันใน
การท านูหรี (การเลี้ยงอาหาร) และร่วมกันอ่านดุอาอ์ (ขอพร)  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สื่อถึงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชมในการท าอาหารเลี้ยง และผู้เข้ามาร่วมงานก็จะมาร่วมแสดงความยินดี ให้ชีวิต
ความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนตามแนวทางที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ และยังเป็นการกระตุ้นให้คนใน
ครอบครัวรักในการอ่านอัลกุรอาน สอดคล้องกับวันชัย วัฒนศัพท์ (๒๕๔๔) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมท า
ให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ และเม่ือได้ร่วมตัดสินใจแล้ว เขาย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่ง
นั้นน าไปปฏิบัติได้ กลุ่มปัจเจกชนอาจจะรู้สึกกระตือรือร้นในการที่จะช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกับ
งานของ สุรชัย ไวยวรรณจิตร และคณะ (๒๕๕๔) ได้เน้นย้ าว่าชุมชนต้องเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน 
โดยเฉพาะ ผู้น าศาสนา ผู้น าธรรมชาติ ผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น ที่ต้องมีบทบาทในการสนับสนุนร่วมมือ
ช่วยเหลือจัดงานประเพณีคอตัมอัลกุรอานโดยเฉพาะในด้านงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน  

ประเด็นที่ ๓ ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานในปัจจุบัน วิธีแก้ไขหรือพัฒนา ผลการวิจัยพบว่า 

 ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัลกุรอานพบว่า ปัญหาการคอตัมอัลกุรอานอันเนื่องมากจากชุมชน
หรือผู้คนไม่ค่อยให้ความส าคัญต่อกิจกรรมการคอตัมอัลกุรอ่านนั้น มีความหลากหลายในสภาพปัญหา  บ้างก็
มองว่าเด็กหรือเยาวชนในรุ่นปัจจุบันไม่ค่อยให้ความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานในขณะที่ผู้ปกครองเองก็ไม่
ค่อยให้การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควรในการอ่านอัลกุรอานของลูกหลาน ส าหรับอีกปัญหาหนึ่งมองว่า
ประเพณีคอตัมอัลกุรอานไม่ได้มีหลักศาสนา หรือประวัติความเป็นมาที่แน่ชัด จึงเกิดความไม่ไว้วางใจในการที่
จะกิจกรรมเหล่านั้น เพราะกิจกรรมบางอย่างที่ชัดขึ้นก็เป็นพิธีกรรมความเชื่อเดิมของพ้ืนที่ (ความเชื่อก่อนเข้า
มาของอิสลาม) ซึ่งท าให้มองว่ามันผิดในหลักการของศาสนาอิสลาม เพราะความคิดในศาสนาอิสลามไม่ได้มี
ลักษณะเป็นเอกพจน์ หยุดนิ่ง หรือวางอยู่บนคัมภีร์เพียงประการเดียว หากแต่ขึ้นกับการตีความอันหลากหลาย 



 
๕๙ 

รวมทั้งการปรับใช้ใน บริบททางประวัติศาสตร์และการเมืองจ าเพาะ (Esposito ๒๐๐๒) ฉะนั้น การท าความ
เข้าใจศาสนาอิสลามจึงจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับสภาวะหรือเงื่อนไขท้องถิ่น  เพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่
ชุดของกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว หากแต่เป็นการรวบรวม ของธรรมเนียมที่แข่งขันกันซึ่งผู้คนเลือกหยิบใช้และตีความ
ในเงื่อนไขและบริบทต่าง ๆ การศึกษาศาสนาอิสลามจึงไม่ใช่เรื่องของการศึกษาว่าคัมภีร์จารึกไว้อย่างไร 
หากแต่เป็นว่าชาวมุสลิมแต่ละแห่งเลือกหยิบใช้และตีความค าสอนในศาสนาอิสลามในแต่ละบริบทและเงื่อนไข
อย่างไรมากกว่า (Bowen, ๒๐๐๓)   

ส าหรับวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอานพบว่า โดยส่วนใหญ่มีมุมมองที่หลากหลาย และ
แตกต่างกันออกไป หากเป็นปัญหาในเรื่องของหลักการศาสนา มองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่สิ่งส าคัญใน
การที่จะให้เกิดการพัฒนาในการคอตัมกุรอานคือ ต้องให้มองให้เห็นถึงการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน และต้องไม่
มีกิจกรรมที่ผิดหลักการศาสนา พร้อมให้ความส าคัญกับทุกกลุ่มคนในการร่วมพัฒนาในการคอตัมอัลกุรอาน 
โดยเริ่มจากผู้ปกครองของเด็กในการส่งเสริมการอ่านอัลกุรอานก่อนเป็นล าดับแรก ให้ผู้ปกครองหรือผู้น าใน
ชุมชนเป็นแบบอย่างสร้างจิตส านึก ปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่า พร้อมสะท้อนคุณค่าการอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่
สังคมให้การยอมรับ นิพนธ์ โซะเฮง (๒๕๔๘) ที่ได้ชี้ให้เห็นว่าศาสนาอิสลามได้พร่ าสอนให้มุสลิมทุกคนได้
ด าเนินชีวิตแบบเพียงพอ สายกลาง ไม่ให้เอียงซ้ายหรือเอียงขวา ฉะนั้นแนวทางการพัฒนาสังคมมุสลิมที่ถูกต้อง 
ทันโลกและทันเวลาเพราะอันที่จริงแล้วหลักค าสอนของอิสลามไม่เคยล้าสมัย แต่น าสมัยค าสอนของศาสนา
อิสลามในหลาย ๆ เหตุการณ์ได้ถูกพิสูจน์แล้ว ตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นจริง  

ประเด็นที่ ๔ แนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของชาว
มุสลิมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายใต้กรอบศาสนา ผลการศึกษาพบว่า  

 ส าหรับแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์การคอตัมอัลกุรอาน ส่วนใหญ่มองว่าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
กระตุ้นลูกหลานให้รักการอ่านกุรอาน รวมทั้งควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
คอตัมอัลกุรอาน พร้อมกันนี้หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจในการคอตัมอัลกุรอาน เพราะการอ่านอัลกุรอานส าหรับคนมุสลิมคือวิถีชีวิตในการด ารงอยู่ในแนวทาง
ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่ทุกคนจ าเป็นต้องเชื่อและปฏิบัติตาม เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าประเพณีการ
คอตัมอัลกุรอานสามารถพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท าได้ในหลักการทางศาสนาอย่างชัดเจน 
และน าประเด็นที่สามารถท าได้นั้นมาปรับปรุงรูปแบบการท ากิจกรรมให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งควรให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนามีบทบาทในเรื่องการจัดหลักสูตรบูรณาการที่เน้นพัฒนาเด็กในการเรียน
การสอนอัลกุรอาน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบโรงเรียนได้เห็นคุณค่าในล าดับแรก พร้อมทั้งสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญในการอ่านอัลกุรอานในชีวิตประจ าวัน  กระตุ้นให้เกิดสิ่งที่ดีงาม และสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ๆ ได้เห็นถึงคุณค่าของอัลกุรอานมากขึ้นและสืบไป  

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

๑. จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนปัจจุบันถึงแม้จะผ่านการคอตัมแล้ว แต่กลับไม่สามารถ
อ่านอัลกุรอานได้คล่องอ่านติดๆ ขัดๆ ยังไม่ถูกหลักการอ่านเท่าที่ควร ฉะนั้นมองว่า ควรให้มีหน่วนงานในพ้ืนที่
ให้การสนับสนุนและจัดท าโครงการจัดอบรมทุกๆ ปี ในรูปแบบกีรออาตีที่หลักสูตรแบบเข้มข้น เพราะการจัด
อบรมถือเป็นการถ่ายทอดวัจนะของอัลลอฮ์นั้นเป็นสิ่งประเสริฐ อีกทั้งยังท าให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าใน



 
๖๐ 

การอ่านอัลกุรอาน ซึ่งเชื่อว่าหากเด็กและเยาวชนอยู่กับการอ่านอัลกุรอาน มีการคอตัมทุกปีจะเป็นคนที่มีค่าใน
การที่จะสร้างสังคมให้เป็นสังคมท่ีดีงามในอนาคตต่อไป  

๒. ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นอีกว่า สังคมปัจจุบันมีคนเข้าใจความหมาย (ตัฟเซร) ของอัลกุรอานยังน้อย
มาก ซึ่งการได้เข้าใจในความหมายของอัลกุรอานถือเป็นประเสริฐ เพราะการเข้าใจความหมายในอัลกุรอาน
เป็นสิ่งที่จะชี้น าแนวทางการด ารงชีวิตประจ าวันของมุสลิมได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นผู้รู้ในสังคมหรือ ชุมชนนอกจาก
ที่จะมีการสอนอัลุกรอานแล้ว ควรให้ความหมาย (ตัฟเซร) แก่เด็กและเยาวชนตลอดถึงบุคคลที่มีความสนใจ 
เพราะมุสลิมเชื่อว่าองค์ความรู้ในอัลกุรอานนั้นเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ท่ีสุด  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณีการคอตัมอัลกุรอาน ซึ่ง
ในงานวิจัยยังพบปัญหาที่น่าสนใจ ที่ควรได้รับการแก้ไข และสร้างความเข้าในให้กับคนในพ้ืนที่ แต่การวิจัยใน
ครั้งนี้ถูกจ ากัดด้วยกรอบการวิจัย ฉะนั้นหากมีการวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ
พิธีกรรมในการคอตัมอัลกุรอานให้สึกซึ้ง เนื่องจากพิธีกรรมในบางกรณีถูกมองว่าไม่ใช่หลักการของศาสนา แต่
เป็นพิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่นเดิม  
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อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 
บาบอฮะยีมูซอ  หนิเร่ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต .ป่าชิง อ าเภอ

จะนะ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ด้นวาฮะ   หลีหะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต.ป่าชิง อ าเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
ซักการียา  เสะและ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต.ป่าชิง อ าเภอจะ

นะ จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



 
๖๕ 

สุกู้รี ขรีดาโอ๊ะ  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต .ป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

สะอะ ขรีดาโอ๊ะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต.ป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

หมะแอ เล๊าะยอ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านหัวดิน ต .ป่าชิง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา. เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

ประชาชนจังหวัดสตูล 

นางสาวอาอีฉ๊ะ แสงแก้ว (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ 
บ้านวังพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙.  

นาย ฅ นามสมมุติ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านวัง
พะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙.  

นาย ฆ นามสมมุต ิ(ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้าน
วังพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙.  

นาย ง นามสมมุติ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๒ บ้าน
สาคร ต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙.  

นางสาวนูรีย๊ะ  สาดีน (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ 
บ้านวังพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

นาย ฉ นามสมมุต ิ(ผู้ให้สัมภาษณ์). นางสาวไมซาเร๊าะ ขุนรักษ์ (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที ๖ บ้าน 
หัวสะพานเหล็ก ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

นายสหาย ขุนรักษ์  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๘๓/๑ หมู่ที่ ๕ บ้าน
วังพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

นายสัญญา เจ๊ะเล็ม (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๗ บ้าน
ควนสตอ ต าบลควนสตอ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

นายอาริฟ หมานระเด็น (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ 
บ้านวังพะเนียด ต าบลเกตรี อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

นาย ช นามสมมุติ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านวังพะเนียด ต าบลเกตรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙. 

ประชาชนจังหวัดยะลา 
นางสาวฮาซือนะ เจ๊ะหนะ  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๖ 

ต.บาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
นายบาบอลี (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ 

กฏกราคม ๒๕๕๙. 
นางเยาะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๑ 

สิงหาคม ๒๕๕๙. 



 
๖๖ 

นางรอฮีมะ ดอเลาะ  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๗๖/๑ หมู่ ๖ ต.
บาโร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

นายมือรี ลาเต๊ะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่ ๖๑/๑ หมู่ ๖ ต.บา
โร๊ะ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

เจะสือนะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๙. 

เจะฆู มูฮ าหมัด (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

นาย ซ นามสมมุติ (ผู้ให้สัมภาษณ์).  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอยะหา 
จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

นาย ณ นามสมมุต ิ(ผู้ให้สัมภาษณ์). (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ต าบลบาโรงซิแน 
อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

นาย ญ นามสมมุติ (ผู้ให้สัมภาษณ์). (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่ต าบลบาโรง
ซิแน อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙. 

ประชาชนจังหวัดปัตตานี 
นายอารีฟี เจะนิง (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
นายรุสลี สามะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี. เมื่อ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
นายอิมรอน มัวหามะ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่อ าเภอยะหริ่ง จังหวัด

ปัตตานี. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
ปาตีเมาะ  ยูโซ๊ะ  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). บ้านยูโยด่านภาษี  ต าบลรูสะมิแล 

อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี ปัตตานี. เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
นายมะลี  กะอาบู  (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). บ้านเลขที่  ๑๒๖/๑  หมู่ที่ ๔ 

ต าบลแหลมโพธิ์  อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี. เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
อุสตาซ  มูห ามัดตายูดีน  เฮ็มซา (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่บ้านเลขที่  ๙๙/๑  

หมู่ที๔่  ต าบลปิยามุมัง อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙. 
นายมูหัมมัด  อาด า (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายสุรชัย ไวยวรรณจิตร (ผู้สัมภาษณ์). ที่ปอเนาะภูมี  บ้านเลขที่ ๖๑  

อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
นางหานีซะย์  อาด า (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่ปอเนาะภูมี  บ้านเลขที่ ๖๑  

อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
อัสฮา  ลาเต๊ธ (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่โรงเรียนบ้านมะปริง  ต าบลจะรัง   

อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
น.ส.ฮัมซ๊ะ  อับบัส (ผู้ให้สัมภาษณ์). นายมฮ าหมัดราพีร์ มะเก็ง (ผู้สัมภาษณ์). ที่อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 



 
๖๗ 

แบบค าถามสัมภาษณ์ในการวิจัย 
 

วันที่.........เดือน..............พ.ศ........... 
แบบสัมภาษณ์  

เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน”  
ของชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
ค าถามที่ ๑  

ประเพณีและขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนการเปลี่ยนแปลงพิธีคอตัม- อัลกุรอานของชุมชนมุสลิมใน
พ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอย่างไร  
ค าถามที่ ๒ 

พัฒนาการประเพณีคอตัมอัล – กุรอาน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรบ้าง 
ค าถามที่ ๓  

ปัญหาเกี่ยวกับการคอตัมอัล-กุรอานปัจจุบันมีอะไรบ้าง และจะแก้ไขหรือพัฒนาได้อย่างไร 
ค าถามที่ ๔  

ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าประเพณี “การคอตัม-อัลกุรอาน” ของ
ชาวมุสลิมในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยภายใต้กรอบศาสนา 
 
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ........... 
บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่..........บ้าน...........................ต าบล.............................อ าเภอ
.................................จังหวัด.................................สถานทีที่ใช้ในการสัมภาษณ์
......................................อาชพี............. ........... 

 
เริ่มเวลาสัมภาษณ์...........................................................น. 
สิ้นสุดเวลาสัมภาษณ์.......................................................น. 

 
 
 

 ลงชื่อ..........................................ผู้สัมภาษณ์ 
วันที่.........เดือน............พ.ศ. .......... 



 
๖๘ 

 

รูปพิธีการคอตัมอัลกุรอาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(ภาพจากการเก็บข้อมูล) 

เด็กๆ เยาวชนก าลังฟังเพ่ือนท าพิธีการคอตัมอัลกุรอาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๙ 

(ภาพจากการเก็บข้อมูล) 
เด็กๆ เยาวชนก าลังฟังเพ่ือนท าพิธีการคอตัมแบบหมู่คณะ โดยมีโต๊ะครูเป็นผู้น าสอนในการท าคอตัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ภาพจากการเก็บข้อมูล) 

บาบอหรือโต๊ะครู ก าลังน าพิธีการท าคอตัมอัลกุรอาน 
 
 
 
 
 
 

(ภาพจากการเก็บข้อมูล) 
เยาวชนที่ส าเร็จการคอตัมอัลกุรอาน 

 
 
 
 
 

 


