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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมใหม ผุสดี (ฟาติมะฮ)ฺ  หวายนํา 
 
ประวัติสวนตัว 

- ชื่อ ผุสดี (Fatimah)  หวายนํา   อายุ  49 ป   
- ภูมิลําเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
- ปจจุบัน รับราชการตําแหนงผูบริหาร ในจังหวัดนนทบุรี 

 
Islammore :  มุมมองเกี่ยวกับมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ? 

Fatimah : อิสลามในมุมมองกอนเปลี่ยนมานับถือ  รูสึกดีเพราะในอดีตสมัยเรียนมัธยม มีเพื่อนรัก
สองคนที่สนิทกันมาก ไปโรงเรียนพรอมกัน ทํากิจกรรมรวมกัน นั่งเรียนติดกัน  และรวมทุกขสุข
แบงปน ดูแลกันมาตลอด จนจบมัธยมตางแยกยายกันไปเรียนตอ จบมาทํางาน ก็ยังติดตอกันมา
ตลอดจนทุกวันนี้  แตเร่ืองศาสนาเราจะไมเกี่ยวของกัน ถึงเวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา เราจะ
ตางคนตางปฏิบัติ ไมเคยกาวกายหรือวิจารณใดๆ ตางก็พอใจในสิ่งที่ตนนับถือ พอสัก
ประมาณ ป 2537  ไดมีโอกาสไปอบรมเพื่อเขาสูตําแหนงผูบริหาร ที่เขตการศึกษา 3 จังหวัด
สงขลา  ไดไปพบกับรุนพี่ผูชายประมาณ  4-5 คน เปนมุสลิมจากสงขลา  ปตตานีและยะลา แรกที่
เจอกันทุกคนเขาใจวาดิฉันเปนคนมุสลิม ก็เขามาทักทาย เราอบรมรวมกันเกือบ 1 เดือนเต็ม ได
เรียนรูซึ่งกันและกันมากมาย เขาบอกเสมอวาดิฉันมีนิสัยเหมือนคนมุสลิม  เราพูดคุยติดตอกัน
เร่ือยมาโดยไมไดคิดจะใหดิฉันเปนมุสลิม แลวก็จากกัน  ในใจดิฉันคิดวาคนมุสลิมที่แทจริงเปน
คนที่นาคบมาก ใกลชิดเขารูสึกสงบรมเย็น ก็รูสึกดีๆ กับมุสลิมเสมอมา 

 
Islammore :  เหตุผลในการเปลี่ยนศาสนา และระยะเวลาในการเปลี่ยนศาสนา ? 

Fatimah : เวลาผานมาคอนชีวิต  ดิฉันยายเขามารับราชการในจังหวัดนนทบุรีต้ังแตปลายป 2547 
หลังจากพอแมเสียชีวิตหมด  และตองยายมาเพื่อดูแลลูกที่เขามาศึกษาตอ  ก็ไมเคยคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงอะไร  ตอมาเมื่อปที่แลวประมาณเดือนมิถุนายน ดิฉันมีความจําเปนตองกลับบานที่
นครศรีธรรมราช จําไดวาวันนั้นดิฉันกลับเที่ยวบินบาย ข้ึนที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เครื่องใกลจะถึง
เวลาออกแลวที่นั่งติดกับดิฉันยังวางอยู นึกในใจวาดีมากฉันจะไดนั่งสบายๆ จูๆ ก็มีผูชายสูงขาวตัว
โต ลักษณะเหมือนฝร่ังแถบยุโรป ขึ้นมาและทักทายเปนภาษาอังกฤษ แลวก็นั่งลงที่วางที่
ติดกัน  แวบแรกรูสึกไมดีที่มีคนแปลกหนา แถมเปนตางชาติมานั่งที่ติดกัน  
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หลังทักทายกันแลวดิฉันก็นั่งเงียบ  จนเครื่องเริ่มจะบินขึ้น  มีการเรงแอรจนมีไอเย็นออกมา
เปนควันขาวๆ ตัวดิฉันก็เร่ิมรูสึกแพอากาศขึ้นมากะทันหัน ทั้งจามและไอ  มือก็ควานในกระเปาเสื้อ
เพื่อหาผาเช็ดหนาหรือกระดาษทิชชู  ปรากฏวาไมมี  กระเปาถือก็เก็บบนล็อคเกอรซึ่งพนักงานปด
ไปเรียบรอยแลวเครื่องกําลังจะ ทะยานขึ้น รูสึกอึดอัดกับอาการแพอากาศของตนเอง  ผูชายคนนี้
เอามือลวงกระเปากางเกงแลวหยิบกระดาษทิชชูซึ่งนาจะติดมาจาก หองอาหารของโรงแรมแลวสง
ใหดิฉัน แวบแรกจะไมรับแตกําลังตองการมากก็เลยตองรับและขอบคุณเขา  จนเครื่องออกบินไป
ไดพักหนึ่ง  อาการก็เร่ิมดีข้ึน เขาก็เร่ิมชวนคุย โดยถามวาคุณเปนคนนครศรีธรรมราชหรือ ฉันก็
บอกไปวาใชแตตอนนี้มาทํางานอยูในกรุงเทพฯ แตกลับไปทําธุระบางอยาง เขาแนะนําวาตนเองมา
จากประเทศซีเรีย  มาเรื่องธุรกิจมาตามสินคาคือยางพาราอัดแทง ซ่ึงนําเขาจากประเทศ
ไทย ทํามาหลายปแลวไมมีปญหาอะไร แตคร้ังนี้ส่ังของโอนเงินแลวบริษัททางนี้ไมยอมสงของสักที 
รอมาเปนเวลาหลายเดือนแลวจึงตองมาตาม พรอมกับเอาเอกสารหลักฐานทางธุรกิจใหดู  ดิฉันดู
แลวก็เฉยๆ นึกในใจ เขาเปนมุสลิม ความที่เคยเจอแตมุสลิมที่ดีก็รูสึกดีขึ้นมานิดหนึ่ง   

จนกัปตันประกาศจะนําเครื่องลง  เขาก็ถามวาเมื่อลงจากเครื่องแลวเขาจะไปที่บริษัทนี้ได
อยางไร  ดิฉันนึกไมรูวามีรถบริการหรือเปลาเพราะเวลากลับไปแตละครั้งจะมีเพื่อน หรือญาติมารอ
รับ ก็บอกไมทราบ แตวันนี้ ฉันมีเพื่อนมารับเดี๋ยวฉันจะถามเขากอนถาเขาสะดวกก็จะใหคุณติดรถ
ไปดวย  นึกในใจตอบแทนคาทิชชูแลวกัน เมื่อลงเครื่องเพื่อนดิฉันก็ใหเขาติดรถไปดวย ไปถึงที่
บริษัทเปนเวลาเลิกงานแลว  ก็เลยตองหาโรงแรมที่ใกลๆ ให ตอนเช็คอินพนักงานโรงแรมขอรองให
ดิฉันชวยเช็คอินในนามดิฉันเพราะเขาสะดวกกวา  ความที่เปนคนไมคิดมากก็ตกลงใชชื่อ
ดิฉัน  แลวก็แยกกันโดยแลกนามบัตรไว นึกในใจวาคงไมมีอะไร ดิฉันก็กลับบาน รุงเชา
ทําธุระจนเสร็จ เย็นก็กลับเขากรุงเทพฯ ก็ลืมเขาไป   

รุงขึ้นอีกวันพนักงานโรงแรมโทร มาบอกวา พี่ทําไมไมมารับเพื่อนสักทีเขามารอที่ลอบบ้ี
โรงแรมหลายชั่วโมงแลว  ดิฉันงงมากเพื่อนไหนนะ พนักงานโรงแรมบอกวาก็คนที่พี่มาเช็คอินเขา
พักในช่ือพี่ไง  แลวก็สงโทรศัพทใหคุยกับเขา ดิฉันก็บอกเขาวาพนักงานเขาใจผิดคิดวาคุณรอฉัน
เลยโทรฯ หาฉัน  เขาบอกวาเขารอเจาของบริษัทมารับ ตางก็รูสึกขํา เพราะเราไมไดเกี่ยวของอะไร
กัน  

ผานไปอีหลายวัน ฉันเริ่มรูสึกกังวลวาถาเกิดเขาเปนคนไมดีเขามาเมืองไทยเพื่อ
ทําเรื่องเลวรายละ ฉันจะทําอยางไรเพราะเขาพักโรงแรมในชื่อฉัน  ก็โทรศัพทกลับไปที่
โรงแรมเดิม เขายังอยูและยังไมเคยจายคาหองเลย ดิฉันโทรไปหาเพื่อนซึ่งเปนรองผูกํากับการ
ตํารวจ  เพื่อนดาใหญเลยและใหโทรศัพทไปยกเลิกเรื่องหองพัก ดิฉันไมกลา  ในใจนึกวาเราตองให
ผูชายตางชาติ ตางศาสนาคนนี้อยูในสายตา จนกวาจะออกนอกประเทศไป  ก็โทรศัพทหาเขาอยู
เร่ือยๆ บางทีเขาก็โทรศัพทมาตลอดเวลาสองสัปดาหกวาที่อยูเขาอยูนครศรีธรรมราชเพราะธุรกิจ
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เขายังไมเรียบรอย จนสัปดาหที่สามทางโนนบอกจะสงของใหแลว เขาก็เลยเขามารอในกรุงเทพฯ 
โดยขออนุญาตพบดิฉันอีกครั้งกอนกลับประเทศ   

ฉันไปรับเขาที่สนามบิน พาไปหาที่พักและดูแลเทาที่ทําได เพื่อแสดงใหเขาเห็นวา
เมืองไทยและผูหญิงไทยไมไดเปนอยางที่คนสวนใหญเขาวากัน เราไดรูจักและเรียนรู
กัน  ดิฉันเปนผูหญิงไทยหัวโบราณ  เขาเปนมุสลิมอยางแทจริงเราดูแลกันดวยมิตรภาพอันบริสุทธิ์ 
โดยไมมีเร่ืองเสื่อมเสียใดๆ  เกือบสองสัปดาหเรารูจักกันมากขึ้นราวเปนพี่นองกันมาแตชาติ
ปางกอน ทามกลางการระมัดระวังตัวกันทั้งสองฝาย  มิตรภาพของเราเปนอะไรที่แปลกมากๆ แต
เราก็พอใจที่ไดรูจักและแลกเปลี่ยน ความรู และประสบการณ จนครบเวลาหนึ่งเดือนวีซาเขาครบ
กําหนดตองเดินทางกลับ ทั้งๆ ที่งานยังไมสําเร็จแตตามคืนได ประมาณ 50% เขาก็ตองกลับ
แลว  เราแลกที่อยูอีเมลกันและบอกวาเขาจะมาเยี่ยมฉันปละครั้ง  เขากลับไปประมาณสิบวัน ในใจ
ดิฉันนึกวาเขาคงหายไปแลว ทุกอยางก็จบลง ฉันไดทําหนาที่เจาของบานและแสดงภาพพจน
ของผูหญิงไทยที่แทจริงใหเขาไดประจักษถือวาฉันพอใจแลว   

วันที่ 11 ฉันไดรับอีเมลฉบับแรกของเขา ข้ึนตนวา Dear Ms. Steel  และบอกวาเขาขอ
เรียกอยางนี้เพราะคุณเปนผูหญิงไทยที่เขมแข็งมาก เขากลับไปหลายวันแลวยังงงอยูวายังมี
ผูหญิงไทยเชนคุณอยูไดอยางไร  คุณดูแลผม ชวยเหลือผมเปนอยางดี อยางที่ผมไมเคยไดรับ
จากใครมากอนโดยไมตองการ ส่ิงใดตอบแทนจากผมเลย  ผมเคารพคุณมากที่สุดและสัญญาวา
เราจะมีกันและกันตลอดไป ทั้งโลกนี้และโลกหนา ผมขอบคุณอัลลอฮฺที่ไดสงผูหญิงอยางคุณ
มาใหผมไดรูจัก  ถาเปนไปไดผมอยากใหคุณเปนมุสลิม  ผมเชื่อวาชีวิตคุณจะมีความสุข
มากขึ้น 

ดิฉันนึกในใจทําไมฉันตองเปนมุสลิม ?.... ก็ ตอบอีเมลเขาไปวาฉันขอศึกษาทุกอยาง
ใหถองแทกอนเรื่องจะนับถืออิสลาม แลวฉันจะตัดสินใจอีกที เราคุยอยางสม่ําเสมอตลอดเวลาทาง
อีเมลและทางโทรศัพท  โดยเขาจะสงบทความตางๆ มาใหศึกษา แนะนําทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ
อิสลามในขณะที่ดิฉันเองก็คนควาหาความรูทุกวัน โดยเฉพาะทางเว็บไซต www.Islammore.com 
และ Islamweb ทั้งที่เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และถามจากเขา  

ทามกลางการดูแลของเขาและการศึกษาคนควาอยางจริงจังของฉัน  ตลอดเวลา เวลาเขา
โทรมาเขาจะทักฉันวา “อัสสลามุอะลัยกุม” และสอนฉันวาถาคุณเปนอิสลามคุณตองตอบผม
วา “วะอะลัยกุมุสสลาม” แตดิฉันจะตอบเขา good morning  หรือ  good afternoon  ทุกครั้ง นั่น
หมายถึงฉันยังไมเปลี่ยน  

  ฉันตัดสินใจเปลี่ยนศาสนาอิสลาม หลังจาก 7 เดือนผานไป ฉันตัดสินใจแนวแนแลว เขา
โทรศัพทมาและทักฉันวา “อัสลามุอะลัยกุม” ฉันก็ตอบไปวา “วะอะลัยกุมุสสลาม” เสียงเขา
ต่ืนเตนและสั่นเครือ บอกวาคุณยอบรับอิสลามแลวใชไหม  ดิฉันตอบวาใช  เขาบอกวานี่คือสิ่งที่
เขายินดีที่สุด จนน้ําตาไหลเลย  หลังจากนั้นเขาก็แนะนําเกี่ยวกับการทําละหมาด การ
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ปฏิบัติตามหลักการอิสลาม  ตัวดิฉันเองก็ดาวนโหลดวิธีการละหมาดมาฝกและ อัลกุรอานมา
อานและฟง  เขาแนะนําและสงบท  Top five  มาใหอานและทองจําใหได  ฉันก็พยามยามจนได 
โดยเทียบคําอานจากภาษาอาหรับเปนอังกฤษและไทย  โดยเขาจะคอยแปล และเทียบเสียงให 

จนเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผานมา เขามาเยี่ยมฉันตามสัญญา   ฉันไดเรียนรูอิสลามจาก
เขา เราไปมัสยิดดวยกันในวันศุกร และรับรูทุกอยางที่ตองปฏิบัติ เขาสอนวิธีการทําน้ําละหมาดที่
ถูกตอง การคลุมศีรษะเวลาสวดมนต ในเวลาสองสัปดาหที่เขาอยูเมืองไทย ดิฉันก็ไดเรียนรู
มากมายเกี่ยวกับอิสลาม ทุกครั้งที่เขาไปทําธุรกิจที่ซาอุดิอาระเบีย เขาก็จะไปมักกะฮฺทําพิธีอุม
เราะฮฺเขาก็จะสง sms มาบอกวาขณะนี้กําลังทําอะไร ทําอยางไรจนฉันรูสึกเหมือนฉันทําทุกอยาง
อยูกับเขา จนถึงวันนี้ เดือนเราะมะฎอนเขาอยูมักกะฮฺ ฉันถือศีลอดครั้งแรกของชีวิตในเมืองไทยแต
ฉันรูสึกเหมือนฉันอยูใกลชิดกะอฺบะฮฺกับเขา ฉันตั้งใจที่จะเปนมุสลิมที่ดีที่สุดเทาที่จะทําได  เพราะ
ฉันไดพบแตมุสลิมที่ดีในชีวิต  และหลังจากไดเรียนรูอยางชัดแจงมากขึ้น ฉันรูสึกเชื่อมั่นและ
ศรัทธาอยางแทจริงและมั่นใจวาศาสนาอิสลามชวยใหชีวิตฉันสุขสงบอยางแทจริง  

 
Islammore : ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ? 

Fatimah : ใหมๆ มีแตคนจับตามองฉัน แตฉันทําทุกอยางแบบคอยเปนคอยไป  และหลีกเลี่ยงการ
มีปญหาในทุกเรื่อง และที่สําคัญโดยปกติแลวฉันไมชอบทําสิ่งที่ไมดีอยูแลว  ใครตอใครก็ไมรูสึก
ตอตานแมแตคนในครอบครัว พี่นองบอกวาฉันมีเสรีภาพในการเลือกเดินทางของชีวิตและ
มั่นใจวาฉันตองเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองเสมอ  อาจมีบางบางคนโดยเฉพาะ
ผูใตบังคับบัญชา ที่ไมคอยเขาใจแตไมมีใครกลาแสดงใดๆ ออกมา  ฉันไมรับประทานเมนูหมู เขาก็
จัดอาหารอื่นใหแทน พอถึงเดือนเราะมะฎอนฉันงดอาหาร เขาก็ไมจัดให และไดมีเวลาทํางาน
เพิ่มข้ึน  ฉันไมเคยบกพรองในหนาที่  ฉันยังเปนคนดีของสังคมและฉันไมเคยทํารายใคร 
ฉันก็สามารถเปนอิสลามไดอยางที่ตองการ  บางคนเขาใจและใหกําลังใจดวยซ้ําไป  เพราะฉัน
แสดงใหเขารับรูไดวาฉันมีความสุขและชีวิตสงบขึ้น 

 
Islammore :  อะไรที่ทําใหคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ? 

Fatimah : เพราะฉันไดศึกษาอยางถองแท และมี pure Muslim (มุสลิมที่รูจริงอยางถองแท) เปนที่
ปรึกษา คอยชี้ทางที่ถูกตองใหตลอดเวลาในสิ่งที่ไมเขาใจบวกกับความศรัทธาอันยิ่งใหญของ
ตัวเอง หลังจากไดเรียนรูมากขึ้น จนรูสึกวาชีวิตฉันเปนสุขและสงบขึ้น และเชื่อวาถาทุก
คนดํารงชีวิตอยางอิสลามแทๆ สังคมจะสงบขึ้นไดจริงๆ 
 
Islammore :   คุณคิดวาหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแลว ชีวิตคุณจะเปนอยางไร ? 
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Fatimah : หลังจากเปลี่ยนศาสนาแลวชีวิตฉันก็จะเปนสุขและสงบขึ้น  เพราะชวงเวลาที่ทํา
ละหมาดหรือนึกถึงอัลลอฮฺ เทากับไดนิ่งนึกถึงสิ่งที่ปฏิบัติ ไดสํานึกถูกผิด ควรไมควรและปรับปรุง
ตนเองอยูเสมอ 

 
Islammore :   อยากฝากบอกอะไรถึงพี่นองมุสลิม และสังคมมุสลิมของเรา .... 
Fatimah : อยากใหทุกคนที่เปนมุสลิมไดเรียนรูใหถึงแกนแทและปฏิบัติใหถูกตองอยาง
เครงครัด  ชีวิตคุณจะดีและจะนําพาสังคมสูความสงบสุข 
 
Islammore :  ในฐานะที่อยูในแวดวงการศึกษา ศาสนาอิสลามจะสามารถนํามาประยุกต
เขากับการศึกษาในปจจุบันไดหรือไม ? 
Fatimah : ไดแนนอน  เพราะอิสลามยืนอยูบนความเรียบงาย  บริสุทธิ์สะอาด ทั้งกายและจิต  อยู
อยางรูตน  มีสติ  และที่สําคัญเนนสงบสุข  ถาการจัดการศึกษามีจุดยืนเชนเดียวกัน สังคม
คุณภาพจะบังเกิดอยางแนนอน 
 
Islammore :   อิสลามไดสอนอะไรที่ทําใหคุณคิดวาสิ่งนั้นจะนํามาซ่ึงความสงบสุข ? 

Fatimah : สอนใหเปนอยูอยางเพียงพอ สํารวมกริยา กระทําแตส่ิงดีงามทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทํา
หนาที่ตนอยางเต็มกําลัง  ไมยึดติดกับวัตถุจนเกินไป  ไมกังวลหรือเปนทุกขเกินไปกับทุกอยางที่
เกิดขึ้นหรือตองพบเจอ เพราะนั่นคือบททดสอบจากอัลลอฮฺ 

 
Islammore :   ลูกๆ มีความรูสึกอยางไรที่แมเขารับอิสลาม และอยากใหพวกเขาไดเขามา
ในอิสลามหรือไม ?  
Fatimah : พวกเขาโตๆ กันหมดแลว และเชื่อมั่นศรัทธาในตัวดิฉันมาตั้งแตตน เขาใหเกียรติและ
เคารพในการตัดสินใจของดิฉันเสมอในทุกเรื่องจึงไมมีปญหาใดๆ  เพราะการเปนมุสลิมของ
ดิฉันมิไดทําใหเขาตองเดือดรอนหรือสูญเสียสิ่งใด  ลึกๆ เขาคงพอใจที่เห็นฉันมีความสุขกับ
ชีวิตมากขึ้น  สวนพวกเขาจะเปลี่ยนหรือไมอยูที่ตัวเขา  การเรียนรู และกาลเวลาคงจะบอกเรื่องนี้
ไดในอนาคต 

 
Islammore :   สิ่งที่ขอตออัลลอฮฺมากที่สุดตอนนี้ และเพราะอะไร ? 

Fatimah : ขออัลลอฮฺชวยใหเปนมุสลิมที่สมบูรณยิ่งขึ้น  และทรงใหอภัยในสิ่งที่ยังประพฤติ ปฏิบัติ
ไดไมถูกตองสมบูรณ และใหมีความสงบสุขในชีวิตเชนนี้ตลอดไป 
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Islammore :   เรื่องอื่นๆ ที่อยากบอก.... 

Fatimah : ถาใครคิดที่จะเปลี่ยนมานับถืออิสลาม อยากใหเปลี่ยนเพราะความศรัทธา และ
ควรศึกษาอยางถองแทแลวตัดสินใจ มากกวาเปลี่ยนเพราะเหตุผลอื่น  เชนเพราะตองการ
แตงงานกับมุสลิมหรือส่ิงอื่นใด การเปลี่ยนเพราะศรัทธาอยางแทจริงจะทําใหชีวิตคุณดีข้ึนได
แนนอน  เพราะอิสลามไมใชปาฏิหาริยหรือไสยศาสตร แตคือแกนแทของธรรมชาติ คือวิถี
การดําเนินชีวิต 
  

Islammore :   "ผูใดยังไมพบความสงบสุขและสันติในจิตใจ ผูนั้นยังเขาไมถึงอิสลามอยาง
แทจริง" ขออัลลอฮฺประทานความสงบสุขใหกับคุณฟาติมะฮฺ หวายนํา ตลอดไปในโลกนี้ 
และ ใหเธอไดกาวผานโลกนี้ เพื่อพบกับความสงบสุขอยางแทจริงในโลกหนาดวยเถิด....
อามีน ยาร็อบบัลอาละมีน 
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