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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมใหม สุลัยมาน นูรุลอามีน 
 
ประวัติสวนตัว 

- ชื่อนายสุลัยมาน นูรุลอามีน  
- ชื่อสกุลเดิม สุเชษฐ จันทรเกต  
- ภูมิลําเนาเดิมอยูจังหวัดตรัง  
- มีพี่นอง 6 คนเปนบุตรคนสุดทอง  
- ปจจุบันอยูที่จังหวัดปตตานี  
ชีวิตวัยเด็กถูกแยกเลี้ยงกับพี่ๆ นองๆ ผมถูกเลี้ยงดูโดยคุณยาและอามา ที่มีเชื้อสายจีน 

ฐานะคอนขางดี สวนพี่ๆ ถูกเลี้ยงดูโดยคุณยายที่เชื้อสายมุสลิมชาวเล (เนื่องจากคุณปูของคุณยาย
เปนมุสลิมชาวเล) ความสัมพันธภายในครอบครัวเปนแบบตางคนตางอยู  

เนื่องจากพอแมมีอาชีพขับรถประจําทาง ตองเดินทางตลอด ทําใหไมมีเวลาดูแลลูกๆ มาก
นัก ชีวิตความเปนอยูของผมพูดไดวา คอนขางสบายไมเคยลําบาก จนกระทั่งคุณยาของผม
เสียชีวิตไป แลวตามดวยอามาอีก 45 วันตอมา ซึ่งตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบปริญญาตรี และเพิ่งเริ่ม
ทํางาน เพราะมัวแตหวงเรื่องงานจึงเปนสาเหตุใหผมตองพลัดพรากจากคุณยาผมตลอดไป 
เพราะคุณยาทานเสียชีวิตกอนที่ผมจะกลับไปเยี่ยมทาน 

หลังจากนั้นชีวิตผมตองเดินอยางโดดเดี่ยวมีครอบครัวก็รูสึกวาไมมี เนื่องจากพอกับแมมี
ปญหากันอยู ในชวงนั้น ไมรูจะหันหนาไปพึ่งใคร จนกระทั่งไดพบกับหญิงมุสลิมคนหนึ่งที่นายก
ยอง เปนคนชี้นําใหผมไดรับฮิดายะฮฺจากอัลลอฮใฺหผมไดพบเสนทางสายใหม อัลหัมดุลิลลาฮฺ(ขอบ
คุณอัลลอฮฺ) นั่นคือเสนทางอิสลาม ทําใหทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขมากทั้งตอตนเองและ
ครอบครัว และไดมีสมาชิกใหมเพิ่มข้ึนอีก 1 คน เปนริสกี(ความเอื้อเฟอกรุณา)ที่พระองคอัลลอฮฺ 
มอบใหกับผม 
 
Islammore : มุมมองเกี่ยวกับมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ? 
Sulaiman :  กอนที่จะเขารับอิสลาม.... ที่จริงผมมีเพื่อนมุสลิมเยอะมาก รวมทั้งมีพี่สาวคนกลาง
เขารับอิสลามดวย ทําใหชีวิตวนเวียนอยูกับอิสลามเปนทุนเดิมอยู สมัยเรียนมัธยมก็มีเรียนวิชา
พระพุทธศาสนา ซึ่งในทายเลมจะมีเนื้อหาสอดแทรกศาสนาอื่นดวย ทําใหรูวาศาสนาอิสลามมี 
อัลลอฮฺเปนพระผูเจา และมีทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนศาสดา มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจโดยการละหมาดหาเวลา, ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน และไปประกอบพิธีหัจญที่
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งก็แคความรูพื้นฐานทั่วไปเทานั้น  
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แตคนแถวบานมักจะรูจักศาสนาอิสลามสวนใหญคือ รูวาคนมุสลิมไมกินหมู ผูชายที่แก
กวาเราเรียกวา “บัง”  สถานที่ใชละหมาดเรียกวา “สุเหรา” และคนจังหวัดตรังมักเรียกคนที่เปน
มุสลิมวา “แขก” และที่รูจักกันดีคือ คนมุสลิมมักจะมีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย มีกรอบหรือแนวทางที่
แนนอน 
  
Islammore : เหตุผลในการเปลี่ยนศาสนา และระยะเวลาในการเปลี่ยนศาสนา ? 
Sulaiman :   สาเหตุคือการแตงงานหรือการนิกะห ระยะเวลาในการเขารับอิสลาม ปจจุบันนี้
เกือบจะครบ 4 ปแลว แตเสนทางไมไดงายอยางที่คิด เพราะวาภรรยาของผมเปนมุสลิมจากจังหวัด
ปตตานี ซึ่งเปนดินแดนที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เกาแกและเขมงวดเรื่องศาสนา  เร่ิมคบแรกๆ
ไมไดปดบังใคร พอแมทั้งสองฝายรับทราบหมด แตแมของฝายหญิงคอนขางที่จะไมอยากใหคบกัน 
เพราะกลัววาผมจะเปนมุสลิมไมได กลัวจะกลับไปนับถือศาสนาพุทธอีก  ที่สําคัญกลัวคนอื่นๆ 
ตําหนินินทาวาไดคนตางศาสนามาเปนลูกเขย และนั่นเปนเสมือนสิ่งทดสอบผม  

หลังจากนั้น ผมจึงเริ่มศึกษาศาสนาอยางจริงจัง เร่ิมจากไมกินหมู ไมไหวพระ และอาน
หนังสือที่เกี่ยวกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม และผมตองยายไปทํางานที่เกาะสมุย จึงไดรูจัก
กับเพื่อนมุสลิมทํางานที่เดียวกัน และเขาเปนคนที่เร่ิมสอนผมใหรูจักศาสนาอิสลามมากขึ้น จากที่รู
เฉพาะในหนังสือเร่ิมดวยการอาบน้ําละหมาด สอนวิธีการละหมาดที่ถูกตอง และพาไปรูจักผูรูจึงได
แลกเปลี่ยนแนวคิด ไดสอนการใชชีวิตของคนมุสลิมรวมถึงการปฏิบัติตัวตางๆ จนกระทั่งทําใหผม
เร่ิมศรัทธาในอิสลามมากขึ้น โดยเฉพาะการมีอยูของพระองคอัลลอฮฺองคเดียวเทานั้น และรูถึง
ความเปนอิสลามที่เปนมากกวาศาสนา กลาวคืออิสลามเปนวัฒนธรรมหรือวิถีแหงการดําเนิน
ชีวิตที่วางรูปแบบแหงพฤติกรรมของมุสลิมไวต้ังแตเกิดจนตาย ต้ังแตต่ืนจนหลับ ผมไดใชชีวิตอยูที่
เกาะสมุยสองป จนกระทั่งแมของเธอเขาใจและยอมรับในความตั้งใจจริง  ผมจึงเขารับอิสลาม
อยางสมบูรณ และเราจึงไดแตงงานกัน ปจจุบันเกือบ 4 ปแลว  
  
Islammore : อะไรในตัวของผูหญิงมุสลิม(ภรรยา)ที่ทําใหคุณสนใจในศาสนาอิสลาม ? 
Sulaiman :  ผมคิดวา ส่ิงที่ทําใหผมประทับใจแรกในผูหญิงมุสลิม (ภรรยา) คือ เร่ืองของการ
ปฏิบัติตัวที่เครงครัดโดยเฉพาะเรื่องของเวลา  ไปไหนตองยึดเวลาเปนสําคัญเพื่อไมใหเสียเวลาทํา
ละหมาด เธอเปนคนไมชอบเที่ยว ตางจากผมอยางสิ้นเชิงในตอนแรก  และจะทําอะไรก็ตองถูก
หลักศาสนา เชน ทานอาหารตองถูกหลักฮาลาล หรืออะไรที่เปนหะรอมเธอมักจะเตือนผมอยูตลอด 
ทําใหผมเร่ิมมีแนวคิดวา เมื่อกอนผมทําตัวไรสาระปลอยใหเวลาผานไปเฉยๆ โดยไมทําประโยชน
อะไรเลย  

นอกจากนั้น ผมไดเห็นความอดทนของเธอเวลาเขาสูชวงการถือศีลอด ในใจตอนนั้นคิด
เลยวา “ทําไดอยางไร” ไมกินไมด่ืมอะไรเลย ต้ังแตเชาจนเย็น จนไดลองทําดู และทําใหผมไดรู
ผลลัพธวา การงดดื่มกินและละเวนการประพฤติผิดตางๆ เปนอยางไร ตองใชความอดทนอยางสูง
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ในการตอสูกับความหิวและอารมณที่แปรปรวนตางๆ ซ่ึงถาเราไมมีศรัทธาจริงๆ ผมเชื่อวาทํา
ไมไดหรอก แลวคนที่เคาลําบากยากแคนกวาเรา เคาตองทนทุกขทรมานขนาดไหน      

 
Islammore :  ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ? 
Sulaiman : ปญหาที่พบในตอนแรกคือ พูดภาษามลายู (ยาวี) ไมไดเลย เพราะวาคนมุสลิมที่
ปตตานี มักจะพูดภาษามลายูเปนภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน เพราะคนมุสลิมที่นี่ตองพูดภาษา
มลายูเทานั้น ถาพูดไมไดจะถูกหัวเราะเยาะ ซึ่งผมก็งงอยู แตตอนนี้ก็พอพูดไดบางแลว  

ส่ิงที่เปนปญหาคือ การอานคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอาหรับ ผมยังอานไมได เพราะออก
เสียงรูสึกวาเพี้ยน เนื่องจากลิ้นแข็งก็พยายามฝกไปเรื่อยๆ (อินชาอัลลอฮฺ) ควยความเมตตาจาก
พระองคผมคงจะสามารถทําได  

ปญหาอีกอยางหนึ่งก็คือการปรับตัวใหเขากับคนในพื้นที่ ตอนแรกก็กลัวเหมือนกัน
เนื่องจากเราเปนคนตางถิ่น ประกอบกับเหตุการณในพื้นที่ทําใหตองระวังเปนพิเศษ แตดวยความ
เปนมุสลิมเหมือนกันมีวิถีชีวิตที่แนนอน ทําใหผมสามารถปรับตัวเขาได 
 
Islammore :  หลังจากเขารับอิสลาม มีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบางจากครอบครัวเดิม ? 
Sulaiman : อุปสรรคก็มีบางในเรื่องของการกิน เพราะเวลากลับบานผมมักจะไมกินขาวที่บาน จะ
แยกตัวออกไปกินที่รานอาหารมุสลิมขางบาน และเวลากลับบานผมมักไมนอนคางคืนที่บานพอแม 
เพราะเปนหวงลูก ลูกยังเล็ก ภรรยาดูแลไมทัน สวนใหญจะไปแบบเชาเย็นกลับหรือจะกลับตอน
กลางคืนเลย  ซึ่งพอแมก็เขาใจดี เพราะมีลูกเขารับอิสลามตั้ง 2 คนแลว สวนเพื่อนฝูงที่เคยคบกัน
สมัยตอนเด็กจนถึงวัยรุน ก็ยังคบกันอยู แตตางคนตางก็ทําหนาที่ของตัวเอง ยกเวนเวลามีงานก็จะ
เจอกันบาง  
 
Islammore : อะไรที่ทําใหคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ? 
Sulaiman :    ส่ิงที่ไดถูกกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอาน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางโลก การกําเนิด
มนุษย การกลาวถึงโรคภัยตางๆ ที่เปนจุดเริ่มตนของวิทยาการทางการแพทยในปจจุบัน การแตก
สลายของโลกหรือที่รูจักกันคือ วันกิยามะฮฺ เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้ไมมีส่ิงใด เทคโนโลยีใดหรือ
วิทยาศาสตรแขนงใดสามารถพิสูจนได  เพราะสิ่งเหลานี้ถูกกําหนดมาจากองคอัลลอฮฺองคเดียว
เทานั้น ไมวาเราจะอยูที่ไหนพระองคจะคอยดูเราอยูตลอดเวลา  
 
Islammore :  คุณคิดวาหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแลว ชีวิตคุณจะเปนอยางไร ? 
Sulaiman :   ชีวิตผมมีความสุข มีจิตใจที่สงบรมเย็น มีแนวทางที่ชัดเจนและมีเปาหมายใน
ชีวิตที่ชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตางๆ ไมลุมหลง ไมประมาทในการใชชีวิต ไม ยึดติดในโลกดุนยา
นี้ การดําเนินชีวิตมีขอบเขตหรือกรอบที่แนนอน ไมปลอยวิถีใหดําเนินไปตามอําเภอใจหรือข้ึนอยู
กับภาวะอารมณแหงอารมณ เพราะสิ่งที่เราปฏิบัติในโลกนี้นั้นจะถูกใชเปนเสบียงในโลกหนา 
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Islammore :  สภาพแวดลอมในสังคมมลายู แตกตางจากที่เคยพบเจออยางไร ในหนาที่
การงาน ?  
Sulaiman :   สังคมที่นี่ (มลายู) เปนสังคมที่มีวัฒนธรรมมีเอกลักษณเฉพาะตัว สภาพสังคมไม
คอยเปลี่ยนแปลงมากนักและมักยึดติดกับประเพณีเดิมๆ  มีมัสยิดสวยๆ หลายแหงและเกาแกมีอยู
มาก สวนภาษาพูดจะพูดภาษามลายูหรือยาวีเปนหลัก ภาษาที่ใชเขียนก็เปนภาษายาวี (สวนใหญ
จะเปนคนแกหรือระดับครูสอนศาสนา) ดังนั้นจากที่ผมไดมาอาศัยอยูเกือบ 4 ปบอกไดวาแตกตาง
จากสังคมที่ผมเคยอยูมาก ที่เดนชัดมากคือพอถึงเวลาละหมาดจะไดยินเสียงอาซานทั่วทั้งเมือง
เลย  

สวนการแตงกายผูชายสวนใหญมักจะนุงผาโสรงและใสหมวกกะปเยาะติดศรีษะตลอด 
เวลาไปไหนมาไหน มิใชเพียงเพื่อไปประกอบศาสนกิจเพียงอยางเดียวเหมือนที่อ่ืน สวนผูหญิงก็
คลุมผาฮิญาบเรียบรอยดี (แตก็มีบางที่ไมคอยเรียบรอย) เมื่อกอนที่ผานมาสวนใหญผูชายและ
ผูหญิงมุสลิมมักจะไมเครงครัดเรื่องการแตงตัว ผูชายแตงตัวตามสบาย ขาสั้นก็มี ผูหญิงมุสลิมไม
คลุมผาฮิญาบหรือใสเสื้อผารัดรูปก็มี บางครั้งก็แยกไมออกวา เปนมุสลิมเสียดวยซ้ํา  

ปจจุบัน ผมทํางานเปนลูกจางเหมาบริการของหนวยงานราชการตองออกไปเก็บขอมูลอยู 
ประจํา จึงมักไดสัมผัสสภาพแวดลอมสังคมแบบมุสลิมสามจังหวัดชายแดนใต จากไมคอยรูเร่ือง
จนตอนนี้คิดวาก็พอจะกลมกลืนไปกับสังคมที่นี่ไดบาง ถาใหกลมกลืนตองพูดภาษามลายูไดจะดี
มาก  
 
Islammore : คนที่พูดภาษามลายู กับคนที่พูดภาษามลายูไมได การปฏิบัติศาสนกิจทาง
ศาสนาแตกตางกันหรือไม ? 
Sulaiman :    ผมคิดวาไมแตกตางกันนะ แตเวลาไปละหมาดวันศุกร จะมีการอานคุฎบะฮฺเปน
ภาษามลายูหรือยาวีทําใหไมคอยเขาใจ แตก็พยายามตั้งใจฟง คําไหนไมรูจะจําไวแลวคอยมาถาม
พี่ๆ ที่ทํางานอีกที 
 
Islammore : อยากฝากบอกอะไรถึงพี่นองมุสลิม และสังคมมุสลิมของเรา ? 
Sulaiman :  ปจจุบันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีวัฒนธรรมและเทคโนโลยีและส่ิง
อํานวยความสะดวกเกิดขึ้นอยางมากมาย ทําใหสังคมและวัฒนธรรมตางๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย ทั้งทางที่ดีและไมดี ผมจึงอยากใหพี่นองมุสลิมทุกคนรวมทั้งตัวผม มีอีหมาน(ความศรัทธา)ที่
เขมแข็ง ไมหลงงมงายไปกับกระแสโลกาวิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงไป       

ผมอยากใหกําลังใจพี่นองมุสลิมทุกคน ใหมีพลังใจที่เขมแข็งอดทนตอการทดสอบ
จากอัลลอฮฺ และยอมรับในสิ่งที่พระองคทรงกําหนด รวมถึงมีตักวา (เกรงกลัว) ตอองคอัลลอฮฺ 
เพราะฉะนั้นจงอยาไดกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเพื่ออัลลอฮฺ และอยากใหพี่นองมุสลิมทุก



5 
 

คนชวยกันตักเตือน ชี้แนะสะกิดพี่นองมุสลิมของเราที่กําลังหลงผิด กําลังเดินทางสูขุม
นรก ดวยการเตือนสติใหเขาสํานึกและกลับมาอยูบนเสนทางของอัลลอฮฺตอไป อินชาอัลลอฮฺ 
 
Islammore : ไดรับอะไรจากหลักคําสอนของศาสนาพุทธบางหรือไม? 
Sulaiman :  หลักคําสอนศาสนาพุทธกับอิสลามมีอยางหนึ่งที่ผมคิดวาแตกตาง ที่เห็นเปนรูปธรรม
ชัดเจนก็คือ ศาสนาพุทธมีความเชื่อในภูตผีวิญญาณหรือส่ิงเรนลับตางๆ จึงมักจะมีการใชไสย
ศาสตรมนตดําเขามาในการประกอบพิธีกรรมตางๆ หรือการกราบไหวส่ิงแปลกประหลาดดังที่เรา
ไดยินไดเห็นจากสื่อตางๆ ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้อยูนอกเหนือจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ทั้งสิ้น แตหลักการอิสลามไมมีส่ิงเหลานั้นเลย และสิ่งผมไดจากหลักคําสอนของศาสนาพุทธคงจะ
เปนเรื่องของการยึดมั่นอยูในความดี ไมเบียดเบียนใคร  
 
Islammore : เรื่องอื่นๆ ทีบ่อกเลาเรื่องราว เพื่อเปนขอคิดใหกับสังคมโดยทัว่ไป 
Sulaiman :    เราทุกคนรูวาศาสนาคือที่พึ่งทางใจ ศาสนาเกิดจากศาสดา จากพระเจา ธรรมะหรือ
หลักคําสอนในแตละศาสนายอมเกี่ยวพันและเปนสัจธรรมของชีวิต การปฏิบัติธรรมตามคําสอน
ของศาสนาที่แตละคนเชื่อถือ ศรัทธา ยอมนําไปสูความสุข ความเจริญ และเปนแนวทางของการ
สรางความสันติ ทําใหเกิดคุณคา ผลบุญแกทุกชีวิต และเปนเสมือนแสงสวาง เปนที่พึ่งทางใจที่
สามารถยึดเหนี่ยวได ดังนั้น ทุกศาสนาลวนสอนคนใหเปนคนดี แมจุดหมายปลายทางจะแตกตาง
กันบางก็ตาม  
 
สุดทายนี้ ... ผมขอดุอาอใหองคพระผูอภิบาล อัลลอฮฺโปรดประทานอิหมานที่เขมแข็งใหผม 
ครอบครัวและพี่นองมุสลิมทั้งหลายใหเปนมุสลิมที่ดี(ศอลิหฺ) และโปรดประทานอภัยในสิ่งที่ผมได
กระทําผิดไปในส่ิงที่ยังไมรูดวยเถิด...อามีน 
 
Islammore : การเผยแพรศาสนาที่ถูกตองคือการแสดงแบบอยางที่ดี การดําเนินวิถีชีวิตใน
รูปแบบอิสลามคือการเผยแพรศาสนาที่ดีที่สุด และไดผลมากกวาวิธีใดๆ 

ขออัลลอฮฺประทานพรใหครอบครัวของสุลัยมาน มีความสุขอยูในหนทางที่
ถูกตอง มีอิหมานที่เขมแข็ง และมีความปลอดภัยจากชัยฏอน มารรายทั้งปวง อามีน ยา
รอบบัลอาลามีน  
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