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บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษากระบวนการปรบัตวัของผูห้ญงิไทยอสีานทีเ่ปลีย่นศาสนาจากพทุธเป็นอสิลาม

วธิกีารศกึษา ใช้การศกึษาเชงิคณุภาพ เกบ็ข้อมลูจากผูห้ญงิอสีานชาวพทุธทีเ่ปลีย่นศาสนาเป็นอสิลาม 

และระบุว่าตนเองเป็นมุสลิมใหม่หรือมุอัลลัฟ จ�านวน 21 ราย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

ตามธรรมชาติ การสังเกต และการบันทึกภาคสนาม ในระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึงสิงหาคม 2556 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ และใช้การตรวจสอบแบบสามเส้าเพื่อควบคุมคุณภาพของ

การศึกษา

ผลการศกึษา มอุัลลฟัทัง้ 21 ราย มีความเครยีดจากการเปลี่ยนศาสนาแต่สามารถเปลีย่นผ่านจากการ

เป็นพทุธศาสนกิชนเป็นมสุลมิได้โดยทีไ่ม่มปัีญหาสขุภาพจติ โดยการเปลีย่นจากชาวพทุธเป็นมสุลมิคอื

การเปลี่ยนวิถีชีวิต ทั้งนี้มีกระบวนการปรับตัวแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะคิดเปลี่ยน ระยะที่ 2  

ระยะเปลีย่นผ่านอตัลกัษณ์ และระยะที ่3 ระยะการคงอยูก่บัการเปลีย่นแปลง นอกจากนัน้ยงัพบว่าการ

เปลี่ยนผ่านเป็นไปได้ดีเมื่อได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม โดยมีปัจจัยต่อความส�าเร็จในการปรับตัว 

ของมุอัลลัฟใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล ได้แก่ มีความศรัทธาในพระเจ้า มีลักษณะนิสัยเปิดเผย 

ไม่มีภาวะพึ่งพา และใช้กลไกป้องกันทางจิตที่เหมาะสม 2) ระดับครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวเดิมเข้าใจ 

และครอบครัวใหม่ต้อนรับ และ 3) ระดับชุมชน ได้แก่ สังคมอีสานไม่ปิดกั้น และชุมชนมุสลิมเกื้อหนุน

สรุป การเปลี่ยนศาสนาเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ แต่กระบวนการปรับตัวที่

เหมาะสมท�าให้ การเปลีย่นวถิชีวีติจากการเป็นพทุธศาสนกิชนเป็นมสุลมิได้อย่างไม่มปัีญหาสขุภาพจติ 

แต่ก็มีความกดดันที่ต้องปรับตัว และต้องการแรงสนับสนุนทางสังคม บุคลากรสุขภาพสามารถเป็นแรง

สนับสนุนในการปรับตัวได้โดยการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมให้ตนเอง

ค�าส�าคัญ  ผู้หญิงไทยอีสาน  การเปลี่ยนศาสนา  การปรับตัว  ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  การวิจัย
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ABSTRACT

Objective : To explore the adaptation process among Thai-Isan women who had  

converted from Buddhism to Islam.

Methods : Qualitative approach was conducted during September 2012 to August 2013. 

Twenty one Thai-Isan women, who converted from Buddhism to Islam and identified  

themselves as Muallaf, participated in this study. Data were collected via in-depth 

interviews, natural conversations, observations and field notes, and were analyzed 

using thematic analysis. Triangulation was used to ensure the quality of the research.

Results : All 21 Mualluf faced stressful situations that were risk of emotional crisis but 

they did not have mental health problems. Converting from Buddhist to Muslim was 

regarded as changing way of life. An adaptation process of the muallaf was divided 

into 3 phases including Phase 1: considering religious conversion Phase 2: identity 

transition and Phase 3: maintaining a new identity. In addition it was found that social 

support helped the muallaf’s transition smoothly. Factors in the success of the adaptation 

were divided into 3 levels: 1) Individual-level : faith in God, extrovert, non-dependent 

and appropriate defense mechanisms. 2) Family-level : the family understanding and 

Muslim families welcome 3) Community-level : Isan-Society accepting and Muslim 

community supporting.

Conclusion : Religion conversion a risk to provoke emotional crisis. To prevent mental health 

problems suitable adaptation process is needed. Nonetheless, the factor forcing the muallaf 

to adapt was the pressure of conversion on them. The muallaf need social support. Health  

provider can offer greater support throughout the conversion by enhancing cultural  

competency.

Keywords : Thai-Isan women, religion conversion, adaptation, Buddhism, Islam, quali-

tative research
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บทน�า
 การเปลี่ยนศาสนาเป็นเรื่องที่พบได้โดยทั่วไป  
และมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้น  ท ่ามกลางกระแสความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคสังคมไร้พรหมแดน 
ท�าให้คนมีความเลื่อนไหลด้านความเชื่อหรือความ
ศรัทธาในศาสนาทั้งด้วยเรียนรู้ด้วยตัวเอง การปะทะ
สงัสรรค์ระหว่างกลุม่ และจากการแต่งงานข้ามวฒันธรรม1 
การเปลี่ยนศาสนา เป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปหรือ
เปลี่ยนตัวตนโดยสมบูรณ์แบบของคน โดยอาศัยพลัง
ศรทัธา การเปลีย่นศาสนาเกดิจากการทีบ่คุคลตดัสนิใจ 
เลือกยอมรับตนเองในมุมมองอัตลักษณ์ ใหม่2- 4 โดยมี
เหตุผลทั้งจากความต้องการค้นหาความหมายของชีวิต 
เป็นความผูกพันเสน่หา และความต้องการแสดงความ
เป็นตัวตน5,6 
 การเปลีย่นศาสนาจดัว่าเป็นการเปลีย่นผ่านทาง
สังคมและวัฒนธรรม7 คนที่เปลี่ยนศาสนาจะเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงในระดับรากเหง้าของวิธีคิด โดยมีการ
รับรู้เป้าหมายชีวิตและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ�าวัน
ที่เปลี่ยนจากเดิม6,8,9 จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่า คนที่เปลี่ยนศาสนาได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
จติแตกต่างกนัไป โดยในทางบวกจะรูส้กึมคีวามสขุจาก
การใช้ระบบคดิภายใต้ความเชือ่หรอืค�าสอนของศาสนา
ใหม่ ช่วยให้ความกลัวหรือความกังวลต่อสถานการณ์
บางอย่างที่เคยมีช่วงก่อนเปลี่ยนศาสนาลดลง และ 
มีความหวังในชีวิตมากขึ้นจากเดิม8,9 ส่วนผลกระทบ 
ในทางลบหลังการเปลี่ยนศาสนา มาจากความเครียด
ที่รับรู ้อุปสรรคในช่วงเปลี่ยนผ่าน การตัดสินใจที่จะ
ยอมรับตนเองในอัตลักษณ์ใหม่ รู ้สึกถึงความกดดัน
จากการปฏิเสธการเปลี่ยนศาสนาของคนรอบข้าง และ
มคีวามรูส้กึผดิ4,8,10-13 ผลกระทบต่อสขุภาพจติทีเ่กดิจาก 
สิ่งเร้าความเครียดด้านวัฒนธรรมเหล่านี้ หากบุคคล 
ไม่สามารถปรบัตวัอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกดิปัญหา
สุขภาพจิตได้ 

สังคมไทยจัดเป็นสังคมพุทธ ด้วยมีประชากร
ไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.6 รองลงมาคือ 

ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 4.9 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1.2 
และศาสนาอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา คิดเป็นร้อยละ  
0.3 ตามล�าดับ14 แต่ยังไม่พบรายงานหรือสถิติการ
เปลี่ยนศาสนาของคนไทยอย่างเป็นทางการ มีเพียง
รายงานการคาดการณ์จ�านวนประชากรทีน่บัถอืศาสนา
อิสลาม14 พบว่าคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไทย
มสุลมิ มกีารขยายตวัอย่างมาก จากจ�านวน 2.7 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2543 เพิ่มเป็นจ�านวน 3.9 ล้านคนในปี พ.ศ.
2553 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานมีจ�านวนมุสลิม 
เพิม่ขึน้ ทัง้จากการย้ายถิน่ของมสุลมิจากภมูภิาคอืน่ของ
ไทย และการที่มีมุสลิมใหม่ หรือคนไทยที่มีภูมิล�าเนา
ในภาคอีสานได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม15 หรือ
ในภาษาอาหรับ ใช้ค�าว่า “มุอัลลัฟ” (mualluf) มุอัลลัฟ
ในภาคอีสานส่วนใหญ่เดิมนับถือพุทธ เป็นกลุ่มผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย โดยเหตุผลการเปลี่ยนศาสนาทั้งจาก
การแต่งงานกับชายมุสลิม และจากการเรียนรู้ศรัทธา
ด้วยตนเอง15 

 ศาสนาอิสลามมีความแตกต่างกับศาสนาพุทธ
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ศาสนา และแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน16 หัวใจ
ส�าคัญของอิสลามคือหลักการศรัทธา และหลักปฏิบัติ 
ซึ่งได้ระบุสิ่งที่พึงกระท�า และห้ามกระท�าไว้ในคัมภีร์ 
อัลกุรอาน การระบุแยกหน้าที่และการปฏิบัติของหญิง
ชายชัดเจน รวมทั้งก�าหนดให้ยึดถือเป็นหลักในวิถีชีวิต
ตั้งแต่เกิดจนตาย17 คนที่เปลี่ยนมานับถืออิสลามจึงม ี
วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ ต้องปรบัตวัในระดบัรากฐาน
ของชีวิต ปรับความรู้สึก วิธีคิด และการแสดงออกใน
ชวีติประจ�าวนัให้สอดคล้องกบัระบบค�าสอนของอสิลาม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษา
ในประเทศตะวันตกซึ่งมีการเปลี่ยนศาสนาจากศาสนา
คริสต์เป็นอิสลาม ท�าให้ได้องค์ความรู้ในการป้องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตในบริบทวัฒนธรรมตะวันตก  
ส�าหรับในวัฒนธรรมตะวันออกยังไม่พบการศึกษา
กระบวนการปรบัตวัโดยตรงในกลุม่คนทีเ่ปลีย่นจากพทุธ
เป็นอิสลาม โดยเฉพาะในสังคมอีสานของประเทศไทย 
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์เพื่ออธิบาย
กระบวนการปรบัตวัของผูห้ญงิไทยทีเ่ปลีย่นศาสนาจาก
พุทธเป็นอิสลามในสังคมอีสาน ทั้งนี้สาระในบทความนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง สุขภาพจิตของผู้หญิง
ไทยทีเ่ปลีย่นศาสนาจากพทุธเป็นอสิลามในบรบิทอสีาน 
โครงการศึกษานี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เลขที่โครงการ HE 552128 

วิธีการศึกษา
 เนือ่งจากปรากฏการณ์ทีศ่กึษาเป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมวัฒนธรรมที่ต้องศึกษาผ่านผู้มีประสบการณ์
ตรง การศึกษาครั้งนี้จึงใช ้การศึกษาเชิงคุณภาพ 
ภายใต้แนวคดิปรากฏการณ์วทิยา ด้วยฐานความเชือ่ว่า 

องค ์ความรู ้ต ้องได ้จากการอธิบายโดยเจ ้าของ
ประสบการณ์ และความรูท้ีไ่ด้เป็นความรูเ้ฉพาะบรบิท18 

ผู ้วิจัยเลือกผู ้ให้ข้อมูลด้วยวิธีการเลือกอย่างเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) ร่วมกับวิธีการสุ ่ม 
เชิงทฤษฎี (theoretical sampling) เพื่อให้มีความ 
หลากหลายด้านผู้ให้ข้อมูล โดยมีเกณฑ์ว่าเป็นผู้หญิง
ไทยทีเ่ป็นคนอสีานโดยก�าเนดิและเตบิโตในสงัคมอสีาน
ที่ระบุว่าตนเองเป็นมุสลิมใหม่ ไม่ว่าจะเปลี่ยนศาสนา
จากพทุธเป็นอสิลามมาแล้วกีปี่กต็าม โดยนบัตัง้แต่หลงั
การกล่าวค�าปฏิญาณตนเพื่อรับอิสลามเป็นต้นไป และ
เป็นคนที่มีภูมิล�าเนาเดิมตลอดจนใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
วัฒนธรรมอีสาน ได้ข้อมูลอิ่มตัวที่จ�านวนผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด 21 ราย ซึ่งมีลักษณะของประชากรดังแสดงใน

ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทางประชากรของผู้ให้ข้อมูล

 ข้อมูล จ�านวน

(ราย)

นามสมมติของผู้ให้ข้อมูล

อายุ

ปัจจุบัน

(ปี)

19 - 20 3 พลู นุ่น สน
21- 45 9 แคทลียา แค ตาล ดาหลา แก้ว ระย้า หวาย กุหลาบ พิกุล
46 - 59 9 จันทร์ บัว ทองกวาว พุด มาส ยี่หุบ จ�าปา คูณ รัก

ช่วงวัยที่เปลี่ยน

ศาสนา

วัยรุ่นตอนปลาย 7 พลู ตาล ระย้า จันทร์ นุ่น สน รัก
วัยผู้ใหญ่ 10 มาส คูณ ดาหลา แค พุด กุหลาบ พิกุล จ�าปา แก้ว แคทลียา
วัยกลางคน 4 บัว หวาย ทองกวาว ยี่หุบ

ระยะเวลาที่เปลี่ยน

ศาสนา

3 เดือน - 3 ปี 8 พลู นุ่น แคทลียา สน แค บัว แก้ว หวาย
4 - 10 ปี 5 พิกุล ทองกวาว ดาหลา ตาล ยี่หุบ
14 - 37 ปี 8 จ�าปา กุหลาบ พุด มาส ระย้า จันทร์ คูณ รัก

อาชีพ พนักงานเอกชน 1 ยี่หุบ
รับราชการ 5 ดาหลา แค บัว รัก พิกุล
เกษตรกร 2 พุด จ�าปา
ค้าขาย 4 คูณ มาส ระย้า แก้ว
รับจ้างชั่วคราว 3 หวาย ตาล ทองกวาว
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 3 จันทร์ พลู กุหลาบ
นักศึกษา 3 สน นุ่น แคทลียา

เหตุผลที่เปลี่ยน

ศาสนา

การแต่งงาน 11 พลู ตาล ระย้า มาส คูณ ดาหลา แค พุด กุหลาบ พิกุล บัว 
เรียนรู้เกิดศรัทธา 6 จันทร์ นุ่น สน รัก จ�าปา แคทลียา
วิกฤตชีวิต 4 แก้ว หวาย ทองกวาว ยี่หุบ

การ ปริญญาโท 3 รัก บัว พิกุล
ศึกษา ปริญญาตรี/ปวส. 5 ดาหลา แค กุหลาบ ยี่หุบ แคทลียา
สูงสุด มัธยมต้น 5 จันทร์ นุ่น สน แก้ว หวาย

มัธยมปลาย 2 พลู ตาล
ประถมศึกษา 6 มาส คูณ พุด จ�าปา ระย้า ทองกวาว

ลักษณะชุมชนที่อยู่

อาศัยในปัจจุบัน

ชุมชนเมือง 13 ตาล พดุ ระย้า มาส คณู กหุลาบ นุน่ สน รกั จ�าปา แก้วแคทลยีา ทองกวาว
ชุมชนชานเมือง 6 พลู จันทร์ ดาหลา ยี่หุบ บัว พิกุล
ชุมชนชนบท 2  หวาย แค
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 ผู้ให้ข้อมูลมีอายุ 19-59 ปี อายุที่เปลี่ยนศาสนา
อยู่ระหว่าง 17-49 ปี ส่วนใหญ่เปลี่ยนศาสนาในช่วง 
วัยผู้ใหญ่ ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่เปลี่ยนศาสนาคือ 
12.8 ปี มีอาชีพรับราชการมากที่สุด เป็นนักศึกษาและ
ไม่ได้ประกอบอาชีพน้อยที่สุด จ�าแนกตามเหตุผลการ
เปลี่ยนศาสนาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เปลี่ยนด้วยการ
แต่งงานกับชายมุสลิมมีจ�านวน 11 ราย กลุ่มที่เปลี่ยน
ด้วยศรัทธาจากการเรียนรู้มีจ�านวน 6 ราย และกลุ่มที่
เปลีย่นด้วยศรทัธาจากมวีกิฤตชวีติแต่ศรทัธาเดมิไม่ช่วย
มีจ�านวน 4 ราย ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 3 กลุ่ม มีระดับการ
ศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท กลุ่มที่เปลี่ยนศาสนาด้วย
การแต่งงานมีระดับการศึกษาน้อยกว่ากลุ่มที่เปลี่ยน
ด้วยศรัทธา และส่วนใหญ่มีที่อยู ่อาศัยในเขตเมือง  
รองลงมาเขตชานเมืองและเขตชนบท 
 ใช้วธิกีารเกบ็ข้อมลูหลายวธิผีสมผสานกนัในช่วง
เดอืนกนัยายน 2555 ถงึสงิหาคม 2556 เพือ่ให้ได้ข้อมลู
ทีห่ลากหลาย และลกึซึง้อิม่ตวั ประกอบด้วย การพดูคยุ
ตามธรรมชาติ การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน  
(นิกะห์) พิธีกล ่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามของ 
ต่างศาสนา การบรรยายธรรมและการละหมาดวนัศกุร์ที่ 
มดัยดิ การถอืศลีอดและละศลีอดในเดอืนรอมฎอน และ
การท�าพิธีเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) และการสัมภาษณ์ 
เชงิลกึ ผูว้จิยัเข้าถงึชมุชนมสุลมิอสีานเช่น ชมรมมอุลัลฟั
ภาคอีสาน ผ่านทางครูสอนศาสนาอิสลาม และผู้หญิง
ไทยที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามที่ผู้วิจัยรู้จัก 
(gate keeper) 

การสมัภาษณ์เชงิลกึ ใช้เวลาครัง้ละ 30-120 นาที 
เริ่มจากแนวค�าถามที่มุ่งเน้นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนศาสนา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ชี้แจง
การเป็นอาสาสมัครการศึกษา และให้ลงนามยินยอม
เป็นผู้เข้าร่วมการศึกษา โดยขออนุญาตการบันทึกเสียง 
การสนทนาและจดบันทึกภาคสนามก่อนทุกครั้ง  
รวมทั้งให้ผู ้ให้ข้อมูลเป็นผู ้ก�าหนดเวลาและสถานที่  
ในการให้สัมภาษณ์เอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลด�าเนินไปพร้อมกับการเก็บ
ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระตามวิธีของ Ryan 
and Bernard19 ดังนี้ 1) อ่านข้อความที่ได้จากการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ ซึง่ถกูบนัทกึในเทปเสยีง และถอดเทป
บันทึกเสียงแบบค�าต่อค�า (verbatim transcriptions) 
ร่วมกับบันทึกภาคสนาม 2) ก�าหนดดัชนีและให้รหัส
ข้อมลู 3) จ�าแนกดชันแีละจดัหมวดหมูข้่อมลู 4) ตคีวาม
เนื้อหาและพิจารณาแก่นสาระย่อย และ 5) สร้างข้อ
สรปุภายใต้ค�าถามและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา ทัง้นี้ 
ภายใต้การควบคุมคุณภาพของการศึกษา ได้มีความ 
เข้มงวด (rigorous) ทั้งด้านผู้วิจัย ด้านข้อมูล และ 
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1) ด้านนักวิจัย ผู้เขียนคนที่ 1 ซึ่งเป็นคนเก็บ
ข้อมูลการศึกษา มีการเตรียมพร้อมด้านความรู้และ
พัฒนาทักษะการศึกษาเชิงคุณภาพกับผู ้ เขียนอีก  
2 ราย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ 
นอกจากนั้น การที่ผู้วิจัยทั้ง 3 ราย ไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลาม แต่มีผู้เขียนคนที่ 1 มีภูมิล�าเนาเดิมในพื้นที่ที่
มีประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม และใช้ชีวิตที่นั่น
มากว่า 30 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
วฒันธรรมอสิลามโดยเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญด้านศาสนา
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการวิจัย เป็นการป้องกัน
การเกดิอคตขิองนกัวจิยั จงึช่วยให้ผูว้จิยัเข้าไปเป็นทีรู่จ้กั
และยอมรับของชุมชนมุสลิมได้อย่างดี 

2) ด้านข้อมูล มีการใช้การตรวจสอบสามเส้า 
(triangulation) โดยการตรวจสอบข้อมลูจากหลายแหล่ง
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่แน่น (rich) และด�าเนินการ
เก็บข้อมูลจนไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงความ 
อิ่มตัว (saturation) ในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้เขียนทั้ง 3 ราย ร่วมกันใช้การตรวจสอบเนื้อหากับ
ทฤษฎกีารเปลีย่นศาสนาของแรมโบ6 และน�าข้อมลูทีไ่ด้  
ไปตรวจสอบกับผู้รู้ในบริบทที่ศึกษา เพื่อเป็นการตรวจ
สอบเรื่องคุณภาพของข้อมูล เมื่อมีบางส่วนที่ยังไม่
ชดัเจน ผูว้จิยัได้กลบัไปสนามวจิยัเพือ่เกบ็ข้อมลูเพิม่เตมิ
จนได้ข้อมูลที่อิ่มตัว
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3)  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้กลับไป
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่
ผู้วิจัยจะน�าข้อมูลมาสรุปและตีความ

ผลการศึกษา
 มุอัลลัฟทั้ง 21 ราย เปลี่ยนผ่านจากการเป็น
พุทธศาสนิกชนเป็นมุสลิมได้ โดยไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิต 
และเห็นว่าการเปลี่ยนศาสนาคือการเปลี่ยนวิถีชีวิต 
กระบวนการปรับตัวของมุอัลลัฟทุกคนทั้งที่มีความ 
แตกต่างกนัในเรือ่งสาเหตกุารเปลีย่นศาสนา ระยะเวลา
การเปลี่ยนศาสนา ช่วงวัยที่เปลี่ยนศาสนา และอายุ
ที่เปลี่ยนศาสนา มีกระบวนการปรับตัวคล้ายคลึงกัน 
จ�าแนกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1.  ระยะคิดเปลี่ยน มี 3 ประเด็นย่อย ดังนี ้
 1.1 เหตผุลการเปลีย่นศาสนา จ�าแนกเป็น 

3 กลุ่มหลัก ดังนี้
  1) เปลี่ยนเพราะการแต่งงานตาม

หลักศาสนาอิสลาม ต้องแต่งงานอย่างถูกต้อง (นิกะห์)  
มีผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 11 ราย ระบุว่าสาเหตุที่คิดเปลี่ยน
เป็นมสุลมิ เพราะได้พบรกักบัชายทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
และตามหลกัศาสนาอสิลามมข้ีอก�าหนดว่า ทัง้ฝ่ายหญงิ
และชายทีจ่ะนกิะห์ต้องนบัถอืศาสนาอสิลามเหมอืนกนั 
ดังตัวอย่างค�าพูด ดังต่อไปนี้

  “เขาบอกต้องเปลีย่นศาสนาก่อน แล้วจงึ
ไปแต่งพิธีแบบอิสลาม” (คูณ, อายุ 56 ปี, ป.6)

  “เขาบอกว่าถ้าจะแต่งงานก็ต้องเปลี่ยน
ศาสนามาเป็นศาสนาเขา” (บวั, อาย ุ49 ปี, ปรญิญาโท) 

  “เขาก็ถามเราว่า พร้อมไหมที่จะรับ
อสิลาม …ก่อนทีจ่ะแต่งงานได้กต้็องเป็นอสิลามเหมอืน
กัน...เรานึกถึงแค่ว่าอยากจะให้มันถูกต้องน่ะ เราควร
ที่จะเปลี่ยนศาสนานะ ก็ตัดสินใจว่าเปลี่ยน” (แค, อายุ 
23 ปี, ปริญญาตรี)

  2)  เปลี่ยนเพราะการได้รู ้ศาสนาใหม่
แล้วศรัทธา ผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 6 ราย เปลี่ยนศาสนา
จากการทีไ่ด้มโีอกาสเรยีนรูห้ลกัธรรมค�าสอนของศาสนา

อิสลาม ทั้งโดยบังเอิญและด้วยสนใจเรียนรู้เอง จนเกิด
ความเลือ่มใสศรทัธาในพระเจ้าหรอือลัลอฮ์ ดงัตวัอย่าง
ค�าพูด ดังต่อไปนี ้

  “กค็วามคดิแรกคดิว่าอยากใส่ผ้าคลมุ…  
ก็เลยอยากจะลอง ก็แค่อยากจะลองค่ะ…ก็เลยลอง
ศึกษาดู ก็มันใช่นะ มีพระเจ้าก็เลยอยากเปลี่ยน”  
(สน, อายุ 20 ปี, ม.6) 

  “ตอนแรกไม่ได ้จะเปลี่ยนอะไรเลย  
พอมาใกล้ชดิอสิลามมนัมคีวามรูส้กึว่า เราไม่ใช่แล้วนะ 
ที่เราเป็นมาตลอดมันเริ่มไม่ใช่ …เดิมเหมือนชีวิตไม่มี
เป้าหมาย เบือ่ความไร้กฎเกณฑ์ แต่อสิลามมคี�าตอบ…  
เริ่มศึกษา ศึกษาหนักเข้าหนักเข้าก็อยากเปลี่ยน”  
(นุ่น, อายุ 19 ปี, ม.6)

  3) เปลีย่นเพราะมวีกิฤตชวีติ ผูใ้ห้ข้อมลู
จ�านวน 4 ราย ระบุว่าชีวิตของตัวเองในช่วงก่อนเปลี่ยน
ศาสนาไม่มีความสุข และรู้สึกถึงความทุกข์ยากจาก
เหตุการณ์วิกฤตในชีวิต เห็นว่าชีวิตมีบาปกรรมที่ไม่
สามารถลบล้างให้หมดได้ภายใต้ความเชื่อของศาสนา
พุทธ เมื่อรู้จักกับอิสลาม รู้สึกเหมือนมีหลักยึดใหม่ที่จะ
ช่วยให้ชีวิตพ้นจากทุกข์ ดังตัวอย่างค�าพูด ดังต่อไปนี้

  “จดุทีอ่ยากเข้ารบั (อสิลาม) คอืว่า อยาก
จะเคลยีร์บาป อยากได้แนวทางใหม่ เขาบอกว่า ถ้าเป็น
มุสลิมใหม่ บาปทุกอย่างที่ผ่านมานั้นเคลียร์ให้หมดเลย 
โห แล้วบาปเราเยอะมาก บาปทั้งรู้ทั้งไม่รู้บาปทั้งกาย
วาจาใจ…เหมือนกับพี่หาอิสลามนะ ในใจพี่เหมือนพี่
มองหาแนวชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิตที่ว่าอะไรที่ยืนอยู่
บนความจริงแล้วพี่ไม่ต้องกลัว ก็มีแต่อิสลามที่สอน”  
(แก้ว, อายุ 39 ปี, ม.6) 

 1.2 เตรียมตัวสู ่การเปลี่ยนแปลง ผู ้ให้
ข้อมูลทั้งหมดมีทั้งการเตรียมตัวสู่การเป็นมุสลิม และ
ไม่ได้มกีารเตรยีมตวั ส�าหรบัวธิกีารเตรยีมตวั ได้แก่ การ
เริ่มท�าความรู้จักกับอิสลาม และการเริ่มฝึกปฏิบัติตาม
หลักการอิสลาม โดยบางคนเรียนรู้ด้วยตนเอง บางคน
การเรียนรู้จากคนรอบข้าง ดังตัวอย่างค�าพูด ดังต่อไปนี้
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 “หนูศึกษาเองคนเดียว ก็มีศึกษาจาก
เว็บไซต์… ดูวิธีโน้นวิธีนี้ แล้วเขากระหน�่าส่งหนังสือเลย
ก็ว่าได้” (นุ่น, อายุ 19 ปี, ม.6) 

 “พอเราจะรบัอสิลาม ในบ้านต้องไม่มหีิง้พระ  
ไม่มีรูปอะไร คือเราศึกษามาแล้วว่า ถ้ามีรูปภาพ  
มีหิ้งพระ …เราก็รื้อเก็บหมดเลย เอากระดูกของปู่ย่า
ตายายของพ่อที่เก็บใส่โกศไว้ที่บ้าน พาไปที่วัดหมด” 
(หวาย, อายุ 45 ปี, ม.6)

 “ตอนนั้นคือไม่ได้นึกถึงความยุ่งยากอะไร
เลย ไม่ได้ท�าอะไร แค่อยากให้ถูกต้องก็เลยเปลี่ยน”  
(ตาล, อายุ 29 ปี, ม.3) 

 1.3 แจ้งข่าวแก่ครอบครัวเดิม ผู้ให้ข้อมูล
หลักส่วนใหญ่เลือกที่จะเปิดเผยการคิดเปลี่ยนศาสนา
ของตนเองแก่ครอบครัวโดยตรงตั้งแต่ก่อนเข้าพิธีกล่าว
ค�าปฏิญาณตนรับอิสลาม มีบางส่วนเลือกที่จะปกปิด
ข้อมูลการเปลี่ยนศาสนาเป็นความลับเพื่อเลี่ยงความ
ขัดแย้งในครอบครัวเดิม ทั้งนี้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
ลักษณะสัมพันธภาพในครอบครัว และความมั่นใจใน
ตนเอง ดังตัวอย่างค�าพูด ดังต่อไปนี้

 “บอกแม่ว่าจะเข้านบัถอือสิลาม คอืดทีีท่ีบ้่าน
ก็ไม่ว่าอะไร” (พลู, อายุ 19 ปี, ม.3) 

 “ตอนแรกที่รับ (อิสลาม) น่ะ คือยังไม่ได้บอก
ใคร…อยู่นี่ก็คลุมผมไงคะ แต่กลับบ้านก็ไม่ได้คลุมผม 
ก็กลัวเขารู้ กลัวเขายังรับไม่ได้” (ดาหลา, อายุ 30 ปี, 
ปริญญาตรี)

2.  ระยะเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์
พฤติกรรมในกระบวนการปรับตัวของมุอัลลัฟ

ในระยะเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ มี 4 แบบแผนได้แก่ การ
ปรบัวธิคีดิ การปรบัพฤตกิรรม การปรบัสมัพนัธภาพ และ 
การท�ากิจกรรมผ่อนคลายช่วยให้คลายทุกข์ โดยการ
เปลีย่นผ่านเป็นไปได้ดเีมือ่ได้รบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม 
ดังรายละเอียด ดังนี้

 2.1 การปรบัวธิคีดิใหม่ภายใต้หลกัอสิลาม 
 เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก

ความเชื่อว่า ทุกอย่างเกิดจากกรรมตามแนวคิดวิถีพุทธ 

มายอมรบัในหลกัศรทัธาของอสิลามทีเ่ชือ่ว่า อลัลอฮ์คอื
ผู้สร้างและเป็นผู้ก�าหนดทุกสิ่งในโลก เป็นลักษณะการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่อหลักการอิสลาม ได้แก่ 
การเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างเป็นบททดสอบของอัลลอฮ์
จึงต้องอดทน เชื่อว่าชีวิตในโลกนี้เป็นแค่ทางผ่าน  
หวงัผลจากการปฏบิตัติามแนวทางอสิลามเพือ่ความสขุ
ในสวรรค์โลกหน้า และยอมรบัว่ามสุลมิทกุคนเป็นพีน้่อง
กัน ดังตัวอย่างค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 

 “เมือ่เราเชือ่ในความศรทัธา เรากป็ฏบิตัติวัให้
ได้อยู่ในหลักการ” (มาส, อายุ 50 ปี, ป.4)

 “เลือกที่จะเป็นแล้ว มันเป็นบททดสอบต้อง
ผ่านให้ได้” (แคทลียา, อายุ 23 ปี, ปริญญาตรี)

 “อิสลามเชื่อในโลกหน้า โลกนี้เป็นแค่การ
ทดสอบ” (รัก, อายุ 56 ปี, ปริญญาโท)

 2.2 การปรับพฤติกรรมตามวิถีมุสลิม 
จ�าแนกเป็นการปรับตัว 4 ด้าน ดังนี้

  1) ด้านร่างกาย เรื่องการแต่งกายของ
ผูห้ญงิมสุลมิทีต้่องสวมฮญิาบ เปิดเผยได้เฉพาะใบหน้า
และฝ่ามือ และปรับการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล เช่น 
การอาบน�้าภายหลังการร่วมประเวณีทุกครั้ง ปรับเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภค โดยเลือกอาหารที่ไม่ขัดกับหลัก
อิสลาม โดยไม่รับประทานเนื้อหมู การท�าความสะอาด
ภาชนะหรือส่วนประกอบของอาหารจะต้องล้างผ่านน�า้
ทีส่ะอาด ใช้มอืข้างขวาในการรบัประทานอาหาร ในการ
จบัภาชนะ ถ้าอาหารหรอืเครือ่งดืม่มอีณุหภมูสิงูหรอืร้อน
จนไม่สามารถรับประทานได้ ต้องไม่ลดความร้อนโดย
การเป่า 

  2) ด ้านจิตใจ ผู ้ให ้ข ้อมูลหลักส่วน
ใหญ่เรียนรู้ “ดุอาอ์” (วิธีการร�าลึกถึงอัลลอฮ์และการ
สวดวิงวอนขอพรจากพระเจ้า) โดยเห็นว่าการกล่าวค�า
ร�าลึกถึงพระเจ้าและดุอาอ์เป็นวิธีสร้างความเข้มแข็ง
ด้านจิตใจตนเองในการปรับตัวให้เป็นมุสลิมที่ดี และ
ช่วยคลายกังวลได้ เนื่องจากรู้สึกว่าเหมือนมีพระเจ้าอยู่
ใกล้และเป็นที่พึ่งทางใจได้ในทุกเวลา เช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ เช่น การละหมาดวันละ 5 เวลา 
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การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน การเดินทางไปละหมาด
ที่มัสยิดทุกวันศุกร์

  3) ด้านสังคม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินชุมชนมุสลิมแทน
กิจกรรมและประเพณีไทยในสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมต่างศาสนา บางคน
ปฏิเสธ หรือเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ระหว่าง
เพือ่นชาวพทุธในสงัคมเดมิ และการไม่ร่วมพธิกีรรมของ
ต่างศาสนา รวมทั้งงานบุญต่างๆ โดยเฉพาะงานศพ 

  4) ด้านจิตวิญญาณ มีการเรียนรู้หลัก
การประกอบพิธีฮัจญ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักบางคน วางแผน
จะว่าต้องการเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญ์ทีเ่มอืงเมกกะ 
ประเทศซาอดุอิาระเบยี ซึง่เป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิต์าม
ความเชื่อของมุสลิม อย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต 

 2.3 การปรับสัมพันธภาพกับครอบครัว
เดิม

 ผู ้ให้ข้อมูลหาวิธีการสร้างความเข้าใจกับ
ครอบครัวเดิม โดยการปรับสัมพันธภาพกับครอบครัว
เดิมด้วยการนิ่งเงียบไม่ตอบโต้และการคิดเชิงบวกต่อ
ปฏิกิริยาทางลบของครอบครัว เลี่ยงการร่วมกิจกรรม
บางอย่างในครอบครัวเพื่อลดการเผชิญหน้าความ 
ขัดแย ้ ง  การอธิบายให ้ข ้ อมูล เกี่ ยวกับอิสลาม  
การแสดงออกเกี่ยวกับวิถีมุสลิมให้คนรอบข้างได้เรียนรู้
จากการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 

 “เราไม่เถียงว่าเราถูกนะ คือขนาดเราเรียน
มหาลัย เราก็ไม่รู้จักอิสลาม แล้วแม่เราล่ะ จบ ป.6 …
กไ็ด้เสพข่าวเหมอืนเรานัน่แหละ กไ็ม่กรองไม่ได้อะไร… 
ทีเ่ราต้องอธบิาย คอืรูส้กึว่าเขาไม่รูม้ากกว่า …เรากอ็ย่า
ไปคิดว่าไปต่อต้านอย่าไปเกลียดเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ 
เหมือนเรารู้” (แคทลียา, อายุ23 ปี, ปริญญาตรี) 

 “ตอนหลังพอแม่ด่าเยอะ เราไม่ตอบ ไม่ว่า
แม่จะด่าจะอะไร เรากอ็ดทนอย่างเดยีว เราไม่ได้โต้ตอบ
อะไร” (หวาย, อายุ 45 ปี, ม.6)

 “ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่สบายก็กลับมาดูแลพ่อ
แม่ได้เหมอืนเดมิ เพยีงแต่เขาจะไม่สามารถทีจ่ะร่วมพธิี

ในการเผาแค่นั้น เราก็ยังเป็นลูกพ่อกับแม่เหมือนเดิม” 
(แค, อายุ 23 ปี, ปริญญาตรี) 

 2.4 การท�ากิจกรรมผ่อนคลายช่วยให้
คลายทุกข์

 ผู้ให้ข้อมูลคลายทุกข์หลายวิธีเพื่อเยียวยา
จิตใจให ้ดีขึ้นจากการถูกแรงกดดันต ่างๆ ได ้แก ่  
ท�ากิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจทั่วไป เช่น การฟัง
เพลงจากอินเทอร์เน็ต พูดคุยกับเพื่อนทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) การร้องไห้คนเดียว การอ่านและ 
ฟังค�าสอนทางศาสนา และการละหมาดขอพรจาก
พระเจ้า ดังตัวอย่างค�าพูดของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้

 “คยุเฟส ไม่กฟั็งเพลงจากยทูบูกด็ขีึน้…บางที
ก็ร้องไห้คนเดียว” (สน, อายุ 20 ปี, ม.6) 

 “เก็บมาคิดแล้วเราเศร้า ก็จะอ่านหนังสือ  
ฟังค�าสอนจากม้วนเทป” (ยีห่บุ, อาย ุ59 ปี, ปรญิญาตร)ี

 2.5 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม
 การที่คนรอบข้างทั้งเพื่อนมุสลิมและพุทธ 

สามีหรือคนรัก สมาชิกครอบครัวเดิม คนในชุมชน
มุสลิม และเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาอิสลาม แสดง
กิริยาท่าทางเชิงบวก และค�าพูดที่เป็นมิตร เมื่อรู้ว่าผู้ให้
ข้อมลูหลกัเป็นมอุลัลฟั ล้วนเป็นแรงสนบัสนนุทีช่่วยเสรมิ
ก�าลังใจให้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความเข้มแข็งในการเผชิญ
ความเครยีดในระยะเปลีย่นผ่านอตัลกัษณ์ นอกจากนัน้
การที่ได้รับข้อมูลทางบวกด้านศาสนาอิสลามเพิ่มเติม 
ตลอดจนสิ่งของจากเครือข่ายมุสลิม ช่วยเสริมความ 
มุ่งมั่นในการปรับตัวสู่การเป็นมุสลิมได้อย่างเข้มแข็ง  
ดังตัวอย่างค�าพูดต่อไปนี้

 “ไปเจอกลุม่มสุลมิช่วยให้เราเข้มแขง็ขึน้ ทีห่นู
ไปตรงนั้นเพราะหนูอยากจะไปมีพรรคพวก เหมือนกับ
ว่าอยากจะมีพรรคพวกมาคอยให้ก�าลังใจเรา แล้วเรา
รู้เรื่องศาสนามากขึ้น เรามั่นใจที่จะคลุมผม เรามั่นใจที่
จะละหมาด เรามีคนคอยบอกว่าจะละหมาดแบบนี้นะ 
ถ้าท�าแบบนี้ยังไม่ถูกนะ.” (แค, อายุ 23 ปี, ปริญญาตรี) 

 “ชมรมช่วยดแูลสารทกุข์สขุดบิในปัญหาของ
ตัวมุอัลลัฟ ที่บ้านนี้เป็นเหมือนศูนย์รวมของมุสลิม…
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บางช่วงถ้ามีเวลาเราก็ออกไปเยี่ยมให้ก�าลังใจมุอัลลัฟ
ทีบ้่าน เราเข้าใจ เรารูว่้าการทีเ่ขามาเป็นอสิลามเขาต้อง
อยู่กับญาติพี่น้องล�าบาก เราก็ไป ไปคุยไปให้ก�าลังใจ  
แนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ให้เขารู ้สึกว่ามีเพื่อน 
ในอิสลาม” (จันทร์, อายุ 50 ปี, ม.6)

3. ระยะการคงอยู ่กับการเปลี่ยนแปลง  
ม ี2 ลักษณะดังนี้

 3.1 ปรับแบบแผนชีวิต: อัตลักษณ์ร่วมแบบ
ผสมผสาน “”แขกพูดลาว” 

 หลงัจากทีม่อุลัลฟัเริม่ปรบัวถิชีวีติโดยปฏบิตัิ
ตัวภายใต้ค�าสอนของอิสลาม ในขณะเดียวกันยังต้อง
ใช้ชีวิตในสังคมวัฒนธรรมอีสานที่คนรอบข้างมีวิถีชีวิต 
ภายใต้วถิขีองพทุธศาสนา รวมทัง้ยงัผกูพนักบัครอบครวั
เดมิภายใต้จติส�านกึความเป็นชมุชนคนอสีาน ท�าให้พบ
ว่ามุอัลลัฟมีอัตลักษณ์ใหม่ ที่แสดงถึงความศรัทธาใน
อิสลามและความผูกพันกับครอบครัวเดิม โดยแสดง
อัตลักษณ์ร่วมในลักษณะของการผสมผสานระหว่าง 
“การเป็นบ่าวของอัลลอฮ์” และ “การเป็นลูกสาว
คนอีสาน” ดังนี้

 “การเป ็นบ ่ าวของอัลลอฮ ์ ”  ได ้แก ่  
การสวมฮิญาบ การมีชื่อใหม ่ เป ็นภาษาอาหรับ  
การทักทายโดย”การสล่าม” การไม่รับประทานเนื้อหมู 
การร่วมพิธีกรรมวันส�าคัญตามปฏิทินศาสนาอิสลาม 
การไม่เคารพสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าองค์เดียวคือ
อัลลอฮ์ การละหมาด และการดุอาอ์ ซึ่งลักษณะนี้ถูก
ระบุว่าคือ “แขก”

 “การเป็นลูกสาวคนอีสาน” ได้แก่ เมื่ออยู่
บ้านไม่คลุมฮิญาบ การพูดภาษาถิ่นอีสาน หรือเรียก
ทั่วไปว่าพูดลาว การคงไว้ซึ่งบทบาทผู้หญิงอีสานที่ดีที่
ต้องดูแลบุพการี ข้าวเหนียวส้มต�าปลาร้ายังเป็นอาหาร
หลัก การแสดงถึงการยอมรับค่านิยมการเคารพผู้ใหญ่
และผู้มีพระคุณโดยเฉพาะเรื่องความผูกพันทางสาย
เลอืด มลีกัษณะของการพึง่พาอาศยักนัในลกัษณะความ
เป็นคนบ้านเดียวกันหรือชุมชนเดียวกัน 

 3.2 การปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นจากเดิมก่อน
เปลี่ยนศาสนา 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักหลายคน กล่าวว่าตนเองมี
พฤติกรรมต่อคนในครอบครัวเดิมดีขึ้น เช่นการวางแผน
การดูแลพ่อแม่และครอบครัวเดิม แม้จะไม่ได้อยู่ดูแล
ใกล้ชิดด้วยตนเองแต่สนับสนุนการเงิน ดูแลแม่ยาม
ป่วยเป็นอย่างดี จนได้รับค�าชื่นชมจากคนรอบข้างชาว
พุทธที่เดิมเคยมีปฏิกิริยาทางลบในระยะแรกของการ
เปลี่ยนศาสนา ช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักคลายความรู้สึก
ผิดจากการที่รู้สึกว่าท�าให้ครอบครัวเดิมผิดหวังเพราะ
การเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม นอกจากนั้นการกระท�า 
ดังกล่าวเป็นการช่วยไม่ให้พ่อแม่ หรือเครือญาติใน
ครอบครัววิตกกังวล หรือน้อยใจทีต่นเองเปลี่ยนศาสนา

 จากข้อค้นพบกระบวนการปรับตัวดังกล่าว 
มีข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ท�าให้มุอัลลัฟทั้ง 21 คน 
เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามได้โดยไม่มีปัญหา
สุขภาพจิต แต่มีความเครียดในระยะเปลี่ยนผ่านท�าให้
ต้องปรับตัว สามารถรักษาความสมดุลทางอารมณ์โดย
ไม่เกิดวิกฤตทางอารมณ์นั้น มีปัจจัยความส�าเร็จของ 
การปรับตัวของมุอัลลัฟ 3 ระดับ ดังนี้ 

 1.  ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ ความมุ่งมั่น 
ศรัทธาต ่อพระเจ ้า ผู ้ ให ้ข ้อมูลที่ เป ็นคนเป ิดเผย  
มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีไม่มภีาวะพึง่พาด้านเศรษฐกจิ และ
การใช้กลไกทางจติเหมาะสม ช่วยเสรมิความเข้มแขง็ใน
จติใจให้มอุลัลฟัสามารถเผชญิสถานการณ์ความกดดนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  ปัจจยัระดบัครอบครวั ได้แก่ ปฏกิริยิา
ทางบวกของคนในครอบครัวเดิม/ครอบครัวสามี โดยที่
ครอบครัวเดิม/ครอบครัวสามีไม่มีท่าทางหรือค�าพูด 
ในทางลบเมื่อทราบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักเปลี่ยนศาสนา 
ไม่ปฏิเสธหรือแสดงอคติต่อวิถีมุสลิม การที่สามีพาไป
แนะน�าให้รูจ้กักบัชมุชนมสุลมิตลอดจนสนบัสนนุข้อมลู 
แนะน�าการปฏิบัติตัวตามหลักการอิสลามโดยไม่เร่งรัด 
เป็นการช่วยให้มอุลัลฟัมกี�าลงัใจทีป่รบัเปลีย่นอตัลกัษณ์
จากพุทธศาสนิกชนเป็นมุสลิมได้อย่างราบรื่น 



เปลี่ยนศาสนาคือเปลี่ยนวิถีชีวิต: กระบวนการปรับตัวของผู้หญิงอีสานชาวพุทธ
สู่การเป็นมุสลิม

สรวงสุดา เจริญวงศ์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 60 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2558326

 3.  ป ัจจัยระดับชุมชน ได้แก่ แหล่ง
สนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการปรับตัว
ของมอุลัลฟั ทัง้ชมุชนแวดล้อมเดมิทีเ่ป็นชาวพทุธ ชมุชน
มุสลิมที่พึ่งรู้จัก และองค์กรด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งได้มี
ส่วนช่วยสนับสนุนทั้งด้านก�าลังใจ ด้านข้อมูลศาสนา
และด้านสิ่งของ ได้ช่วยเสริมก�าลังใจและลดแรงกดดัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ได้ 

 โดยสรุปจากข้อค้นพบกระบวนการปรับตัว 
และปัจจัยความส�าเร็จ สามารถสรุปเป็นภาพ ระบบ
การปรับตัว (ภาพที่ 1) ที่ช่วยให้ผู้ให้ข้อมูลหลักไม่เกิด

ปัญหาสขุภาพจติ สามารถปรบัตวัคงสมดลุเป็นมอุลัลฟั
ทีม่คีวามสขุ มสีขุภาพจติดตีามความหมายขององค์การ
อนามยัโลก ทีร่ะบวุ่าสขุภาพจติเป็นภาวะ ความสมบรูณ์
ทางด้านจติใจ ปราศจากอาการของโรคจติ โรคประสาท 
หรอืลกัษณะผดิปกตอิืน่ๆ ทางจติใจ และมคีวามสามารถ
ในการเผชญิความเครยีดทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในชวีติ ผ่านการ
แสดงความต้องการของตนเอง การมสีมัพนัธภาพทีด่กีบั
บุคคลรอบข้าง และด�ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมด้วยความ
สมดุลได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งในใจ20  

ภาพที่ 1 ระบบการปรับตัวของมุอัลลัฟ
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วิจารณ์
 จากข้อค้นพบว่า ผู ้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 21 ราย  
มีกระบวนการปรับตัวในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจาก 
การเป็นพุทธศาสนิกชนไปเป็นมุอัลลัฟ โดยที่ไม่เกิด
ปัญหาสขุภาพจตินัน้ สามารถวจิารณ์ ได้ 4 ประเดน็ ดงันี้
 1. มิติด้านสังคมวัฒนธรรม: สังคมอีสาน
และสังคมมุสลิมมีความเป็นระบบเครือญาติ
คล้ายคลึงกัน 
 สังคมอีสานเป็นระบบสังคมญาติมิตร (kinship 
system) เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักออกจากสังคมเดิมมาเป็น
มุอัลลัฟได้รับข้อมูลด้านศาสนาอิสลาม ค�าแนะน�า
ด้านวิธีการปฏิบัติแบบมุสลิม รวมทั้งให้ก�าลังใจ และ
สิ่งของเครื่องใช้ จากคนในชุมชนมุสลิมตลอดระยะของ
กระบวนการปรับตัว นับเป็นแรงสนับสนุนทางสังคม
ที่ช่วยให้ผู ้ให้ข้อมูลหลักในฐานะคนใหม่ของชุมชน
มุสลิมมีความรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดเหมือนเป็นเครือญาติ
ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน สอดคล้องกับผลการศึกษาเกี่ยว
กับประสบการณ์การเปลี่ยนศาสนาที่ผ่านมาที่พบว่า  
คนที่เปลี่ยนศาสนาจากคริสต์เป็นอิสลามจะมีความสุข
จากการที่ได้อยู่ในโลกอุมมะห์หรือชุมชนแห่งผู้ศรัทธา
ในอัลลอฮ์4,8,9,13 ทั้งนี้ด้วยชุมชนมุสลิมโดยทั่วไปจะมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ผ่านสายใยแห่งความเป็นมุสลิม
ในลักษณะ “ความเป็นพี่น้องกันทางศาสนา” โดยมี
มสัยดิเป็นพืน้ทีศ่นูย์กลางเชือ่มโยงสมัพนัธ์ นอกจากนัน้
ด้วยรูปแบบการทักทายตามวัฒนธรรมอิสลามที่กล่าว
ถ้อยค�าภาษาอาหรับว่า “อัสลามุลัยกุม” มีความหมาย
ว่า “ขอความสันติสุขและความมีสิริมงคลจากอัลลอฮ์
จงมีแด่ท่าน” พร้อมกับการยื่นมือมาสัมผัสกันในระดับ
หน้าอกในระหว่างเพศเดียวกันที่เรียกว่า “สล่าม” ท�าให้
ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัรูส้กึอบอุน่เมือ่อยูใ่นชมุชนมสุลมิ จงึเป็น
ปัจจยัส�าคญัทีส่นบัสนนุให้มอุลัลฟัผูห้ญงิอสีานสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนผ่านศาสนาได้โดยไม่รู้สึกสูญเสีย 
แม้จะรู้สึกเหงาจากการห่างเหินกับคนในครอบครัวเดิม 
และเพื่อนชาวพุทธไปบ้างก็ตาม 

 2.  มิติด้านอัตลักษณ์: แขกพูดลาว ไม่ใช ่
การตีตรา
 จากการปรับอัตลักษณ์ใหม่ของมุอัลลัฟเป็น
แบบผสมผสาน “แขกพูดลาว” เป็นการเลือกแสดงออก
ด้วยการสร้างภาพตัวแทน (representation) สื่อถึง
ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์21 อธิบายได้
ว่า เป็นลักษณะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ ผ่านการเลือกดึง
คุณสมบัติบางอย่างที่เด่นชัดเป็นที่รับรู ้ทั่วไป ตามที ่
สจ๊วต ฮอลล์ ใช้ค�าว่า เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์
ต้นแบบ22 เป็นการให้ความหมายของสรรพนามค�าว่า 
“แขก” และ “ลาว” ในทัศนะที่ไม่ใช่เป็นการตีตราทาง
ชาติพันธุ์ แต่สะท้อนความหมายของรูปแบบการปรับ
ตัวที่สื่อถึงการจัดการทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิธีคิด  
ภายใต้การแสดงออกด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลต่างชาติพันธุ ์  จากการศึกษาครั้งนี้หมายถึง 
ชาวมุสลิมในชุมชนมุสลิมกับชาวพุทธทั่วไปในสังคม
วัฒนธรรมอีสาน
 การรบัรูค้�าว่า “แขก” ของมสุลมิอสีานเป็นการรบัรู้
ในเชงิอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นตามการแสดงออกของมสุลมิ
ทัว่ไปทีป่ฏบิตัติามข้อก�าหนดของศาสนาอสิลาม ไม่ได้มี
การรบัรูน้ยัยะความหมายแอบแฝงส่อในทางดถูกูเหยยีด
หยามหรอืด้อยความเจรญิ และไม่ได้สือ่ถงึการแบ่งแยก
ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตน 
(ego identity) เป็นการรับรู้ความหมายค�าว่า “แขก” ที่
แตกต่างจากการรบัรูข้องคนไทยโดยทัว่ไป21 แต่จะหมาย
ถึงลักษณะเฉพาะของกลุ ่มชาติพันธุ ์ศาสนาอิสลาม 
หรืออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อิสลามในลักษณะกลางๆ 
อัตลักษณ์ใหม่ “แขกพูดลาว” ในฐานะมุอัลลัฟอีสาน 
ยังสามารถอธิบายในมิติเชิงพื้นที่ภายใต้แนวคิดพื้นที่ 
ที่สาม (third space)22 ได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลเลือกแสดงออก
ในลักษณะการท�าให้เส้นกั้นระหว่างพื้นที่เกิดคลุมเครือ
ในลักษณะกลับไปกลับมา ระหว่างพื้นที่ที่หนึ่ง คือ
ครอบครัวชาวพุทธอีสานเดิมของมุอัลลัฟ ร่วมกับพื้นที่
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ที่สอง คือชุมชนมุสลิม เป็นการสร้างอัตลักษณ์แบบ
ผสมผสานที่แสดงความเป็นผู้หญิงลูกสาว คนอีสาน 
กับการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ วิธีการปรับตัวผ่านการ
ปรับอัตลักษณ์ใหม่ของผู้ให้ข้อมูลสามารถบูรณาการ
บทบาทที่หลากหลายได้สมดุลจึงช่วยสนับสนุนให้ผู้ให้ 
ข้อมูลสามารถด�ารงอยู ่ได้ในสังคมวัฒนธรรมอีสาน 
ในฐานะ “มุอัลลัฟอีสาน” หรือ “แขกพูดลาว” ได้โดย 
ไม่เกิดภาวะ “วิกฤติของอัตลักษณ์” (identity crisis) 
ซึ่งจะเป็นความเครียดที่รุนแรงน�าไปสู่ภาวะวิกฤตทาง
อารมณ์ได้
 3. มิติด้านเพศภาวะ 
 ด้วยเพศภาวะ หมายถึงเพศที่ถูกก�าหนดโดย
เงื่อนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรมให้แสดงบทบาทหญิง
หรือชายซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลง จากลักษณะเด่นของวัฒนธรรมอิสลาม
คือมีการระบุและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง
และผู้ชายในทางศาสนาไว้อย่างชัดเจน3,16,17 บทบาท
ทางเพศดงักล่าวมลีกัษณะสอดคล้องกบัการกล่อมเกลา
ทางสงัคมของคนอสีานทีส่อนผูห้ญงิให้มบีคุลกิภาพเป็น 
ผูต้าม เป็นแม่บ้านแม่เรอืนทีด่ ีเป็นเมยีทีด่ ีตลอดจนต้อง
ท�าหน้าทีด่แูลพ่อแม่23 ดงันัน้การที ่ผูใ้ห้ข้อมลูยอมรบัการ
อยู่ภายใต้อ�านาจความเชื่อตามประเพณีอิสลาม และ 
รับรู้ว่าการเปลี่ยนเป็นมุสลิมเป็นพันธะหน้าที่ของการ
เป็นผู้หญิงที่ดี ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มนี้มีความรู้สึก
เป็นสุขที่เป็นมุสลิมเพราะเพศภาวะในฐานะมุอัลลัฟ
อีสานไม่แตกต่างจากที่อยู่ในครอบครัวและสังคมเดิม
ภายหลงัการเปลีย่นศาสนา สามารถอธบิายได้ว่า เพราะ
ความเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะ ประนีประนอม ท�าให้เมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้
ข้อมูลซึ่งเป็นผู้หญิงเลือกการปรับตัวที่ตัวเองมากกว่า
การคาดหวงัให้คนรอบข้างปรบัตวั ส่งผลต่อกระบวนการ
ปรับตัวเมื่อเป็นมุอัลลัฟทั้ง 3 ระยะ แสดงถึงความ
ต้องการแสวงหาจุดร่วมที่มุ่งรักษาสมดุลทางอารมณ์  
ไม่เกิดความขัดแย้งเรื่องการแสดงบทบาทในฐานะ
ลูกสาวของคนอีสานที่ต้องดูแลพ่อแม่ ผู ้มีพระคุณ  

ในขณะเดียวกันเมื่อมุอัลลัฟด�ารงบทบาทของการเป็น
ภรรยาที่ดีในสังคมมุสลิม  
 4.  การปรับตัวแบบเผชิญปัญหามีแต่ได้ 
ไม่สูญเสีย
 จากลักษณะการปรับตัวที่ใช้วิธีเผชิญหน้าโดย
การแสวงหาข้อมูลอิสลามเพื่อท�าความรู้จักกับอิสลาม 
การไปรับค�าแนะน�าแนวทางปฏิบัติแบบวัฒนธรรม
อิสลามจากคนในชุมชนมุสลิม การพูดคุยเพื่อระบาย
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตด้วยวิถีมุสลิม
ในฐานะเป็นคนใหม่ในสังคมมุสลิม และการอดทน
อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีมุสลิมให้คนในครอบครัว
เดิมเข้าใจ เป็นลักษณะการปรับตัวแบบมุ่งแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีเผชิญหน้าตามสถานการณ์24 อธิบายได้ว่า 
การที่ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความกดดันจากการที่มีความรู ้
ความเข้าใจในอิสลามไม่มากนัก ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ใช้วิธีการเผชิญกับสถานการณ์ความกดดันแบบมุ่ง 
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ เกิดทุกข์ ชี้ให้เห็นถึง
ลักษณะการจัดการด้านจิตใจ ที่ช่วยส่งเสริมการปรับ
ตวัของบคุคลให้เผชญิต่อการเปลีย่นผ่านสถานการณ์ใน
มิติความต่างวัฒนธรรมและศาสนาได้ สามารถเปลี่ยน
ผ่านจากวิถีชีวิตแบบเดิมสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ได้อย่าง 
ราบรืน่ ซึง่มรีายงานการศกึษาว่า ผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นศาสนา
จะสามารถปรับตัวไปอย่างราบรื่นได้นั้น จ�าเป็นต้องได้
รับการสนับสนุนช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างเหมาะสมทั้ง
จากสมาชิกครอบครัวเดิม สามีชาวมุสลิม และเพื่อนใน
ชุมชนมุสลิม4,8,9,10,12,13 

สรุป
 การเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามของ 
ผู้หญิงไทย-อีสาน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลาง
ความเป็นสังคมพหุลักษณ์ของภาคอีสาน และเมื่อ 
ผู ้หญิงเปลี่ยนศาสนา วิถีชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
การที่ผู้หญิงที่เปลี่ยนศาสนาจะสามารถปรับตัวเปลี่ยน
ผ่านจากการเป็นพุทธศาสนิกชนมาเป็นมุสลิมได้
อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้นั้น ต้องมี
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กระบวนการปรับตัวที่เหมาะสมรวมทั้งต้องได้รับแรง
สนับสนุนทางสังคมที่ดี บุคลากรสุขภาพสามารถเป็น
แรงสนับสนุนที่ส�าคัญได้โดยการเสริมสร้างสมรรถนะ
เชิงวัฒนธรรมให้ตนเอง”เพื่อให้เข้าใจวิถีชีวิตของผู้ที่
แตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสามารถปรับ
ตัวผ่านระยะการเปลี่ยนผ่านได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนี้ศึกษาในกลุ่มเฉพาะและในบริบทของสังคม
อีสานที่ศึกษา จึงสามารถน�าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์
ในบริบทที่คล้ายคลึงกันเท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
สุขภาพจิตของผู ้หญิงไทยที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธ
เป็นอิสลามในบริบทอีสาน ขอขอบคุณชาวมุสลิมและ
มุอัลลัฟอีสานทุกคนในสนามวิจัย ที่เปิดโอกาสให้ 
ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงพื้นที่ความรู้ความจริงอีกแห่งหนึ่ง
บนโลกใบนี้ และขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา โครงการพฒันาอาจารย์และบคุลากรส�าหรบั
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่สนับสนุนทุนการศึกษา
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