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บทที่ 6 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามใน
วารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ซึ่งเป็นวรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยประเภทบทความคำสอน เรียบเรียงเป็น
ลายลักษณ์ร้อยแก้ว มีลักษณะและเนื้อหามุ่งสอนผู้อ่าน ข้อมูลคำสอนเป็นบทความคำสอนที่เก็บ
รวบรวมจากวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับประจำเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2563) จำนวน 52 ฉบับ แต่ละฉบับมีบทความคำสอน 4 เรื่อง (ยกเว้นฉบับที่ 44 เป็นฉบับ
เฉพาะกิจ มีบทความคำสอน 1 เรื่อง) รวมข้อมูลบทความคำสอนทั้งสิ้น 205 เรื่อง ประเด็นในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอน จำแนกเป็น ลักษณะเด่นด้านเนื้อหา และ
ลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสอน และบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอน แต่ละประเด็นจะ
จำแนกวิเคราะห์ตามแนวทางจากการทบทวนเอกสาร งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ มีลักษณะ
เด่นและบทบาททางสังคม ดังนี้ 
 

 1. ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. 
นิวส์ 
 
 วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ มีลักษณะเด่นทั้งด้านเนื้อหา
และด้านกลวิธีการสอน สรุปได้ดังนี้ 
 
  1.1 ลักษณะเด่นด้านเนื้อหา 
 
  ผลการวิจัยพบว่าตัวบทคำสอนมีเนื้อหามุ่งสั่งสอนทั้งบุคคลทั่วไป และสอนเฉพาะ
กลุ่มบุคคล ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่มุ่งสอนบุคคลทั่วไป เป็นคำสอนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานครปัจจุบัน ซึ่งเป็นขอบเขตด้านพ้ืนที่ที่ผู้เขียนต้องการเผยแพร่คำสอน 
เนื้อหาคำสอนมีความทันสมัย เห็นภาพชัดเจน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่าย และเป็นแนวทาง
สำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ  ได้แก่ คำสอนเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
คำสอนเรื่องการใช้วิจารณญาณในการรับสาร คำสอนเรื่องความสมานฉันท์ คำสอนเรื่องการใช้ไหว
พริบ สติปัญญา แก้ไขปัญหา คำสอนเรื่องการบริจาค คำสอนเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา คำสอน
เรื่องการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง คำสอนเรื่องความมุ่งม่ัน 
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คำสอนเรื่องการไม่ละเมิดผู้ อ่ืน คำสอนเรื่องมารยาทในการติดต่อกิจธุระ และคำสอนเรื่องการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 
 
  ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่มุ่งสอนเฉพาะกลุ่มบุคคลได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม 
ทำให้เนื้อหาคำสอนจำแนกสอนบุคคลเฉพาะกลุ่มตามลักษณะทางศาสนาด้วย เช่น สอนชาวมุสลิม
ทั่วไป (ที่นับถือศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เกิด) สอนมุอัลลัฟ (ชาวมุสลิมใหม่ที่เปลี่ยนจากศาสนาอื่นมานับ
ถือศาสนาอิสลาม) นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาคำสอนจำแนกสอนบุคคลเฉพาะกลุ่มทั้งตามช่วงวัย 
ได้แก่ สอนเยาวชนมุสลิม ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่ปรากฏนี้สะท้อนถึงระบบการสร้างตัวบท ภูมิ
ปัญญาทั้งด้านภาษาและด้านการสอนของชาวไทยมุสลิม ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ เนื้อหาคำสอน
ที่มุ่งสอนชาวมุสลิมทั่วไป ประกอบด้วย      คำสอนเรื่องหลักศรัทธา 6 ประการ คำสอนเรื่องหลัก
ปฏิบัติ 5 ประการ คำสอนเรื่องการเชิญชวนผู้อ่ืนเข้าสู่ศาสนาอิสลาม (ดะวะฮ์) คำสอนเรื่องธุรกิจ
อิสลาม คำสอนเรื่องนิติศาสตร์อิสลาม (ฟิกฮ์) คำสอนเรื่องการประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) คำสอน
เรื่องการเชือดสัตว์พลี (กุรบาน)   
 
 ทั้งนี้คำสอนเรื่องหลักศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ และการเชิญชวนผู้อ่ืนเข้าสู่
ศาสนาอิสลาม ปรากฏมากที่สุด เนื่องจากคำสอนเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานและเป็นข้อบัญญัติภาคบังคับ 
ส่วนคำสอนเรื่องเรื่องธุรกิจอิสลาม นิติศาสตร์อิสลาม การประกันภัยอิสลาม และการเชือดสัตว์พลี 
เป็นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวมุสลิมเกิดความสับสน หย่อนยานในการปฏิบัติ หรือเป็นเรื่องที่ยังไม่มี
ข้อมูลที่ชัดเจนเผยแพร่ในสังคม ผู้เขียนจึงสร้างวรรณกรรมคำสอนเพ่ือเผยแพร่คำสอนและหลักการที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและชัดเจน เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติสำหรับชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 
 เนื้อหาคำสอนที่มุ่งสอนเยาวชนมุสลิม ผู้เขียนจะระบุในตัวบทอย่างชัดเจนว่าเป็นคำสอน
สำหรับเยาวชนมุสลิม อาจใช้รูปภาพ ข้อความ ชื่อเรื่อง เพ่ือสื่อว่าเป็นคำสอนสำหรับเยาวชนมุสลิม
และโน้มน้าวใจให้เยาวชนมุสลิมสนใจติดตามอ่าน ได้แก่ คำสอนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคำ
สอนเรื่องการมีจิตสาธารณะ 
คำสอนเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน ผู้เขียนต้องการให้เยาวชนมีทักษะในการ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู้วัยผู้ใหญ่ ทำให้เยาวชนมุสลิม
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างสันติ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมส่วนรวมต่อไป
ด้วย 
 
 เนื้อหาคำสอนที่มุ่งสอนกรรมการในองค์กรอิสลาม ได้แก่ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด และ
กรรมการประจำสถานศึกษาศาสนาอิสลาม เนื้อหาสอนหลักการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรอิสลามตามศา
สนบัญญัติ และอธิบายแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น คือ คำสอนเรื่องการพัฒนาภูมิทัศน์ และคำ
สอนเรื่องการจัดการที่ดินวะก็อฟ ซึ่งเป็นข้อบัญญัติทางศาสนาที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของ
มัสยิด หรือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามโดยตรง และเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตั วบท
วรรณกรรมคำสอนสำหรับกรรมการขององค์กรอิสลามนี้ จึงสะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับ
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สังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และแสดงให้เห็นกลไกการพัฒนาองค์กรอิสลามในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วรรณกรรมคำสอนเป็นเครื่องมือสำคัญ 
 
  เนื้อหาคำสอนที่มุ่งสอนมุอัลลัฟ มุอัลลัฟ หมายถึง ชาวมุสลิมใหม่ที่เปลี่ยนจากศาสนาอ่ืนมา
นับถือศาสนาอิสลาม อาจเปลี่ยนโดยการแต่งงานกับชาวมุสลิม หรือจากการเชิญชวนเข้าสู่ศาสนา
อิสลามในรูปแบบต่าง ๆ เนื้อหาคำสอนที่มุ่งสอนมุอัลลัฟ ได้แก่ คำสอนเรื่องการปรับตัวในสังคมใหม่ 
และคำสอนเรื่องการอธิบายทำความเข้าใจกับสังคมเดิม ซึ่งทั้งสองเรื่องมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของ
มุอัลลัฟ คำสอนเหล่านี้สะท้อนถึงความเข้าใจและความเห็นใจของผู้เขียนและสังคมมุสลิมที่มีต่อ
มุอัลลัฟ  ทั้งนี้เพื่อให้มุอัลลัฟสามารถดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุขในวิถีทางแห่งอิสลาม 
 
 
  1.2 ลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสอน 
 
  ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์  มี
ลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสอน โดยผู้เขียนใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ ได้แก่  สอนโดย
การอ้างอิงจากหลักวินิจฉัยกฎหมายอิสลาม สอนโดยการอ้างอิงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อิสลาม สอน
โดยการใช้ชีวประวัติ สอนโดยการขยายความจากเอกสารราชการ สอนโดยการแสดงผลของการ
กระทำ สอนโดยการใช้ภาพพจน์ สอนโดยการใช้ข่าวหรือเหตุการณ์ สอนโดยการใช้เรื่องตลก และสอน
โดยการใช้ภาพหรือแผนภูมิประกอบ  
 
  กลวิธีการสอนเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการสอน ที่ผสานหลักการทาง
ศาสนาอิสลาม เนื้อหาคำสอน ลักษณะของผู้ที่จะสอน ศิลปะการใช้ภาษาไทย และบริบททางสังคมใน
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน ทำให้ตัวบทมีความน่าสนใจ มีชีวิตชีวา ทันสมัย สามารถสื่อสารคำสอนไปยังผู้อ่าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมได้อย่างชัดเจน 
 
 2. บทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม 
กทม. นิวส์ 
 
 ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ในฐานะ
ข้อมูลทางคติชนวิทยามีบทบาททางสังคม ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมจริยธรรม บทบาทการให้ความรู้ 
บทบาทการยืนยันความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม บทบาทการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
บทบาทการแจ้งข้อมูลข่าวสาร บทบาทการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ บทบาทการสร้างความ
บันเทิง บทบาทการตอบโต้วาทกรรมในสังคม และบทบาทการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งทั้งหมด
มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชาติ บทบาททางสังคมบางประการเป็น
บทบาทที่พบเฉพาะในวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์  เท่านั้น เช่น 
บทบาทการตอบโต้วาทกรรมในสังคม บทบาทการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี  นอกจากนี้บทบาท
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ทางสังคมบางประการยังสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม ทำให้เห็นว่าชาวมุสลิมพยายาม
จะธำรงอัตลักษณ์ของตนไว้ ในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นในการยกระดับจิตใจของผู้คน สร้างสรรค์
สังคมให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางของศาสนาอิสลามด้วย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยที่ได้นำเสนอในบทต่าง ๆ ที่ผ่านมามีประเด็นที่ควรแก่การอภิปรายผล ดังนี้ 
 
 1. วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์  กับการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม 
 
 ผลการวิจัยทั้งลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลาม ใน
วารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ทำให้เห็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม (cultural expressions)  ของชาว
ไทยมุสลิม ซึ่งการแสดงออกทางวัฒนธรรมนี้ไม่ปรากฏชัดในวรรณกรรมคำสอนไทยโดยทั่วไป และยัง
ไม่มีผู้สนใจพิจารณาขยายความปรากฏการณ์นี้ในวรรณกรรมคำสอนเรื่องอ่ืน ๆ การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมเป็นแนวคิดของ ชาร์ล (Charles, F.1979, 4) นักมานุษยวิทยาที่สนใจปรากฏการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรมไทย ชาร์ลเสนอว่า แท้จริงแล้วอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นที่มาของลักษณะทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ โดยจุดกำเนิดและภูมิหลัง (origin and background) ซึ่งเป็น
รากเหง้าของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ สื่อสารปฏิสัมพันธ์กันในแง่ของการแสดงออกทางวัฒนธรรม  
 
 จากคำกล่าวนี้เมื่อพิจารณาผลการวิจัยจะพบว่าแม้วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามจะมี
เนื้อหาส่วนหนึ่งที่มุ่งสอนบุคคลทั่วไปในสังคม ไม่จำกัดเฉพาะชาวไทยมุสลิมเท่านั้น แต่จุดกำเนิดและ
ภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม ยังคงเป็นแก่นหลักท่ีผู้เขียนเชื่อมโยงและอ้างอิงอยู่เสมอในตัวบท 
เนื่องจากวรรณกรรมคำสอนกำลังแสดงออกทางวัฒนธรรม ในแง่นี้อัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมที่เป็น
ผลจากอิทธิพลทางศาสนาอิสลาม เช่น ความเชื่อม่ันในเอกภาพของอัลลอฮ์ การยึดแนวทางการดำเนิน
ชีวิตตามคัมภีร์อัล -กุรอาน และแบบแผนการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัด จึงเป็นที่มาของของลักษณะ
ทางวัฒนธรรมชาวไทยมุสลิม และลักษณะทางวัฒนธรรมนี้แสดงออกผ่านตัวบทวรรณกรรมคำสอนที่มี
เนื้อหา กลวิธีการสอน และบทบาททางสังคมของตัวบทคำสอนเป็นกลไกสำคัญ อันเป็นลักษณะเด่น
และเป็นข้อค้นพบจากผลการวิจัย 
 
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาวรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยของกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืน หรือวรรณกรรม
คำสอนร่วมสมัยทั่วไป เช่น บอร์ดบุ๊ ค หนังสือคำสอนอิงนิทาน สมุดภาพคำสอน ผู้วิจัยพบว่า
วรรณกรรมเหล่านี้ไม่ปรากฏการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ในทางตรงกันข้ามวรรณกรรม
บางส่วนรับวัฒนธรรมอ่ืนที่สอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาเผยแพร่ในตัวบท
ของตน เช่น การแทรกคำภาษาอังกฤษ การสอนเรื่องเพศสำหรับเด็ก การกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมตะวันตก สิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นว่าวรรณกรรมคำสอนโดยทั่วไปมีการแสดงออกทาง
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วัฒนธรรมที่ไม่เข้มแข็ง หรือไม่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมเลย ในขณะที่วรรณกรรมคำสอนอิสลาม
สามารถแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมได้อย่างชัดเจน ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเกิดจากปัจจัย 
2 ประการ 
 
 ปัจจัยแรกคือลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ที่มีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบในตัวบท ชาร์ล (1979, 4) อธิบายว่า การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมนั้นปรากฏได้หลายรูปแบบ เช่น  
 
  - การแสดงออกผ่านตำนานปรัมปรา  
 
  - การแสดงออกผ่านความเชื่อทางศาสนา  
 
  - การแสดงออกผ่านพิธีกรรม  
 
  - การแสดงออกผ่านประวัติศาสตร์ชาวบ้าน (folk history)  
  
  - การแสดงออกผ่านข้อมูลคตชินวิทยา (folklore)  
 
  - และการแสดงออกผ่านศิลปะ  
 
 ตัวบทวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามที่เป็นข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นข้อมูลในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมตามคำนิยามของชาร์ล (1979) ที่มีลักษณะผสมผสานเป็นพิเศษ กล่าวคือ 
เป็นทั้งข้อมูลทางคติชนวิทยาประจำกลุ่มชาวไทยมุสลิม ข้อคำสอนสัมพันธ์โดยตรงกับความเชื่อทาง
ศาสนาอิสลาม พิธีกรรม และประวัติศาสตร์อิสลาม มีการสอนโดยแทรกตำนานปรัมปราในสมัยท่านน
บีมุฮัมมัด และใช้ศิลปะทางภาษาในกลวิธีการสอนลักษณะต่าง ๆ  ตัวบทวรรณกรรมคำสอนศาสนา
อิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ จึงเป็นข้อมูลที่มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ ทำให้
การแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่ปรากฏมีความเข้มข้น และมีพลังในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมท่ามกลางกระแสทางวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่ เคลื่อนไหวในสังคม
กรุงเทพมหานครปัจจุบัน 
 
 ประการที่สอง ได้แก่ เจตจำนงของผู้จัดทำวรรณกรรมคำสอนที่มุ่งมั่นจะธำรงวัฒนธรรมของ
ตน ในภาวะที่มีกระแสทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรุงเทพมหานคร บริบทเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสาร
มุสลิม กทม. นิวส์ เป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิม ออกเบิร์น 
(Ogburn, W. 1946, 731) กล่าวว่าในสังคมเมืองที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความ
ทันสมัย จะทำให้สังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และวัฒนธรรมที่อ่อนแอจะเกิดภาวะการปรับตัว
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ไม่ทัน (Lag condittion) ขึ้นเสมอ ดังนั้นเจ้าของวัฒนธรรมจึงต้องหาช่องทางในการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้กลุ่มของตนและกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืนตระหนักถึงการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมนั้น ๆ คำ
กล่าวนี้ทำให้เข้าใจมูลเหตุที่ชาวไทยมุสลิมใช้วรรณกรรมคำสอนเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม เพ่ือให้ชาวไทยมุสลิมตระหนักถึงรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน ในขณะเดียวกันก็เป็น
การแสดงให้กลุ่มวัฒนธรรมอ่ืนเห็นว่าชาวไทยมุสลิมก็มีวัฒนธรรมเฉพาะตัวที่แตกต่างและโดดเด่น ดัง
คำปรารภของผู้เขียนตอนหนึ่งว่า  
 

  “คำสอนต่าง ๆ นี้มิใช่เพียงเรื่องราวที่ชี้ทางที่ถูก แต่
ผู้อ่านที่รักยิ่ง หากท่านเป็นมุสลิมท่านฉุกคิดบ้างไหมว่าสิ่งใดเป็น
รากเหง้าของท่าน          คำสอนตามทางนำของอิสลามเหล่านี้ใช่
หรือไม่ และสำหรับพ่ีน้องศาสนิกอ่ืน  เชื่อเหลือเกินว่าท่านเป็นผู้มี
จิตใจกว้าง และการศึกษาคำสอนเหล่านี้จะทำให้ใจอันกว้างของ
ท่านกว้างยิ่งขึ้นไปอีก กว้างพอที่จะยอมรับความแตกต่างของเราใน
ฐานะเพ่ือนมนุษย์ที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาอันดี...” 
      (วารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ฉบับที่ 
1, 7) 

 
  คำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นเจตนาของผู้เขียนไม่ต้องการจะถูกผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม 
แต่มุ่งมั่นจะตอกย้ำวัฒนธรรมของตนให้เด่นชัดมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้คำสอนแสดงออกถึงวัฒนธรรม
ของตน และสื่อสารไปยังผู้อ่านทั้งที่เป็นชาวมุสลิมและผู้อ่านโดยทั่วไป  
 
 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยการใช้ภาษาของชาวไทยมุสลิมในลักษณะอ่ืน ๆ ที่
มักแสดงให้เห็นถึงการใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตน เช่น ผลการวิจัยของวาริด 
เจริญราษฎร์ (2554) เรื่อง การศึกษาการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดต้นสน เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่าเมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามประกาศใช้นโยบายรัฐนิยม ชาว
ไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดต้นสนจะตั้งชื่อด้วยภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าว และเพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดฐานฝ่าฝืนนโยบายของชาติ  แต่เมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้
บุคคลสามารถตั้งชื่อได้อย่างอิสระ ชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดต้นสนเลือกตั้งชื่อที่มาจากภาษาอาหรับ 
และมีความหมายเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความดีงามซึ่งสะท้อนถึงข้อบัญญัติในศาสนาอิสลาม ลักษณะ
เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมพอใจที่จะใช้ภาษาในการตั้งชื่อตามวัฒนธรรมของตนที่สัมพันธ์
กับศาสนาอิสลาม  
 
 เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของอุมมีสาลาม อุมาร (2561) เรื่อง มุสลิมเล่า เล่ามุสลิม : อัต
ลักษณ์มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องเล่าสารคดีชีวิต พบว่าเรื่องเล่าสารคดีชีวิตที่เขียนโดยชาว
มุสลิมมีการนำเสนอและนิยามอัตลักษณ์ของตนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ศาสนา รูปลักษณ์ การแต่งกาย 
ภาษา และงานวิจัยของ วาริด เจริญราษฎร์ (2563) เรื่อง ชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานคร : ภาษาและ
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การสื่อสารทางวัฒนธรรม ที่พบว่าชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานครมีที่มาของภาษาเป็นชื่ออาหรับมาก
ที่สุด และชื่อมัสยิดมีการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่สะท้อนการแสดงออกทางความคิดของชาวมุสลิม   

เช่น การสร้างความเชื่อมั่นในเอกภาพของพระเจ้า การธำรงสังคมมุสลิม การประกันการตอบแทนใน
สวรรค์ การนิยามอัตลักษณ์ทางศาสนา เป็นต้น ผลการวิจัยทำให้เห็นระบบปริชานและแก่นวิถีชีวิต
ของไทยชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน  
 
 จากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าชาวไทยมุสลิมมีเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาในบริบททางสังคมไทย 
เพ่ือแสดงตัวตนตามวัฒนธรรมประจำกลุ่มให้ประจักษ์ชัด เป็นการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารทั้งในกลุ่มของ
ตนให้ธำรงวัฒนธรรมดั้งเดิมและเพ่ือสื่อสารไปยังกลุ่มชนต่างวัฒนธรรม ให้ยอมรับการมีอยู่ทาง
วัฒนธรรมของตนด้วย กระบวนการในลักษณะนี้ โธมัส (Thomas H. E. 1993, 13) กล่าวว่าเป็นการ
จัดการทางอัตลักษณ์ (Identity Management) เพ่ือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของตน จึง
กล่าวได้ว่าชาวไทยมุสลิมมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมของตน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการ
ธำรงวัฒนธรรมตามระบบอัตลักษณ์มุสลิม ที่ตรึงแน่นอยู่กับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม สิ่งเหล่านี้เป็น
ผลให้วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ มีการแสดงออกทางวัฒนธรรม
อย่างเด่นชัด และถือเป็นข้อค้นพบที่ควรมีการขยายผลศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น  
 
 2. วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ กับการรับใช้
สังคม 
 
 ผู้วิจัยพบว่าบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. 
นิวส์ แสดงให้เห็นว่าตัวบทคำสอนมุ่งรับใช้สังคมส่วนรวม ทั้งในแง่ของการควบคุมพฤติกรรมของ
ประชาชน ทำให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และ
ความเป็นพลเมือง การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม การส่งเสริมจริยธรรมต่อ
สถาบันทางสังคม การให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการดำเนินชีวิตทำให้ผู้อ่านมีข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เช่น การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี การเผยแพร่
ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น การตอบโต้วาทกรรมที่ไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ฮาลาล ทั้งหมดนี้เป็นบทบาทที่แสดงถึงการรับใช้สังคมโดยรวม  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสะท้อนให้
เห็นว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์  ยังทำหน้าที่ในการรับใช้สังคม
ของชาวมุสลิมโดยเฉพาะ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง 
การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อิสลามทั้งประวัตินบีและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ การให้ความรู้
เรื่องคำศัพท์ภาษาอาหรับ เป็นต้น  
 
 ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการวิจัยคำสอนอ่ืน ๆ เช่น บัวพร มาลัยคำ (2544) วิจัยเรื่อง 
เปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนสตรีของไทยและลาว ที่พบว่าวรรณกรรมคำสอนสตรีของไทยและลาว
มีบทบาทในการรับใช้สังคมโดยการให้ความประพฤติ แนะนำการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ต่อสตรี 
มัชฌิมา สุขคง (2548) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนของชายไทย  ผลการศึกษา
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พบว่าวรรณกรรมคำสอนมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนชายไทย ทำให้สามารถดำรงตนในสังคมตาม
ขนบนิยมไทยได้อย่างเหมาะสม ภูมิจิต เรืองเดช (2551) วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอน
ของไทย กัมพูชา และลาว ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมคำสอนมีบทบาทรับใช้สังคมโดยการสั่งสอน
ประเพณีนิยม และเรื่อง “ฮีตคอง” ซึ่งทำให้ผู้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่
ละเมิดซึ่งกันและกัน พัชลินจ์ จีนนุ่น (2556) วิจัยเรื่อง ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของ
วรรณกรรมคำสอนภาคใต้ “ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก” พบว่า วรรณกรรมคำสอนภาคใต้ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก มี
บทบาทรับใช้สังคมโดยการสร้างคนดีให้แก่สถาบันครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นต้น 
 
 จะเห็นว่าวรรณกรรมคำสอนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ กับสังคมในแง่ของการรับใช้สังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดบทบาท ความประพฤติ แนวทางการปฏิบัติตนในสังคม เพ่ือให้สังคมมี
ความปกติสุข ลักษณะเช่นนี้จึงถือเป็นลักษณะร่วมที่เด่นชัดของวรรณกรรมคำสอน การรับใช้สังคมนี้  
ฟินนิแกน (Finnegan, 1997 อ้างถึงในนัทธนัย ประสานนาม, 2556, 1) อธิบายว่ามนุษย์ทำความ
เข้าใจประสบการณ์ของตัวเองผ่านเรื่องเล่าที่สัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน เรื่องเล่าจึงถือเป็นผลผลิตทาง
วัฒนธรรมที่ เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในสังคม รวมถึงเครื่องมือสร้างอำนาจในสังคมด้วย 
วรรณกรรมคำสอนซึ่งเปรียบเสมือนเรื่องเล่าที่ถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติตน จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้มี
อำนาจในสังคมสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือรับใช้สังคมโดยตรง เพ่ือให้สังคมเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ คำสอน
จากวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม นิวส์ ที่สร้างและเผยแพร่โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับใช้สังคม ให้เป็นไปตาม
วิถีทางแห่งอิสลาม นั่นคือมีความสงบ สันติ และชาวมุสลิมมีศรัทธามั่นคงในศาสนาอิสลาม สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ พัชลินจ์ จีนนุ่น (2556) ที่พบว่าวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก เป็น
เครื่องมือที่ฝ่ายปกครองเน้นย้ำให้ประชาชนทุกระดับรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ นอกจากนี้
ยังให้ช่วยกันพัฒนาชุมชนเกษตรกรรม และช่วยกันสร้างชาติตามนโยบายของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูล
สงคราม จึงกล่าวได้ว่าลักษณะร่วมสำคัญของวรรณกรรมคำสอนของไทยคือการรับใช้สังคม โดยเป็น
เครื่องมือของผู้สร้างวรรณกรรมคำสอนเพ่ือใช้กำหนดแนวทางของผู้คนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
ตนเองคาดหวัง 
 
 
 3. วรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ มีกลวิธีการ
สอนที่หลากหลายและน่าสนใจ 
 
 ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ มีกลวิธีการ
สอนที่หลากหลายและน่าสนใจ 9 กลวิธี ได้แก่ สอนโดยการอ้างอิงจากหลักวินิจฉัยกฎหมายอิสลาม 
สอนโดยการอ้างอิงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อิสลาม สอนโดยการใช้ชีวประวัติ สอนโดยการขยาย
ความจากเอกสารราชการ สอนโดยการแสดงผลของการกระทำ สอนโดยการใช้ภาพพจน์ สอนโดยการ
ใช้ข่าวหรือเหตุการณ์ สอนโดยการใช้เรื่องตลก และสอนโดยการใช้ภาพหรือแผนภูมิประกอบ กลวิธี
การสอนเหล่านี้ส่วนใหญ่แตกต่างจากกลวิธีการสอนในวรรณกรรมคำสอนอ่ืน ๆ เช่น ทรงศักดิ์ ปรางค์
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วัฒนากุล (2519) วิจัยเรื่อง วิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องเจ้าวิฑูรสอนหลาน และพระลอสอน
โลก ผลการวิจัยพบว่า วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องเจ้าวิฑูรสอนหลาน และพระลอสอนโลก ใช้กลวิธี
การสอน โดยชี้ให้เห็นผลของการกระทำ ใช้คำสร้างภาพ และใช้ความเปรียบ ศิริพร คชตุ้ง (2544) วิจัย
เรื่อง เปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนเรื่องกาพย์ลุงสอนหลานสำนวนภาคใต้ กับกาพย์ปู่สอนหลาน
สำนวนภาคอีสาน  ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนทั้ง 2 เรื่องใช้กลวิธีการสอนโดยการใช้คำและ
โวหารภาพพจน์ในลักษณะต่าง ๆ  มัชฌิมา สุขคง (2548) วิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบวรรณกรรมคำ
สอนของ ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมคำสอนชายภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง ใช้
กลวิธีการสอน 8 ลักษณะ  ได้แก่ สอนแบบชี้แจงเหตุผล และโน้มน้าวใจ สอนด้วยการยกนิทานและ
อุทาหรณ์ประกอบ สอนด้วยการใช้ภาพพจน์ สอนแบบบอกให้ปฏิบัติ สอนโดยอ้างอิงสำนวนหรือ
ภาษิต สอนผ่านพฤติกรรมของตัวละครเอก สอนโดยอ้างอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและจารีต 
และสอนแบบประชดประชัน พิริยา อ่วมเจริญ (2552) วิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม
ล้านนาเรื่องคดีโลก คดีธรรม ผลการวิจัยพบว่าเรื่องคดีโลก คดีธรรม ใช้กลวิธีการสอนโดยนำนิทาน
อุทาหรณ์จำนวน 13 เรื่องมาประกอบคำสอนเพ่ืออธิบายคำสอนให้เข้าใจง่ายขึ้น 
 
 จะเห็นว่ากลวิธีการสอนของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ 
ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏในวรรณกรรมคำสอนอ่ืน ๆ เช่น สอนโดยการอ้างอิงจากหลักวินิจฉัยกฎหมาย
อิสลาม สอนโดยการอ้างอิงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อิสลาม สอนโดยการขยายความจากเอกสาร
ราชการ สอนโดยการแสดงผลของการกระทำ สอนโดยการใช้ข่าวหรือเหตุการณ์ สอนโดยการใช้เรื่อง
ตลก และสอนโดยการใช้ภาพหรือแผนภูมิประกอบ กลวิธีเหล่านี้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กันกับทั้ง
บริบททางสังคมในกรุงเทพมหานคร เนื้อหาคำสอน กลุ่มคนที่จะสอน และอัตลักษณ์ของชาวไทย
มุสลิม จึงกล่าวได้ว่าตัวบทวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์มีกลวิธีการ
สอนที่หลากหลายและน่าสนใจ มีความทันสมัย แปลกใหม่ ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาคำสอนได้
โดยง่ายและเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
  
 จากการอภิปรายผลการวิจัยทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าผลการวิจัยครั้งนี้แสดงถึง
พัฒนาการของวรรณกรรมคำสอนไทย ที่มีลักษณะและบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น มีการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมจากตัวบทคำสอน มีกลวิธีในการสอนที่น่าสนใจและหลากหลาย สอดคล้อง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็พบว่าวรรณกรรมคำสอน ไทยมี
ลักษณะร่วมที่ธำรงไว้ในทุกยุคสมัย ได้แก่ การรับใช้สังคม ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดโดยใช้
ข้อบัญญัติในศาสนาอิสลามเป็นแก่นหลัก และเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ลักษณะ
เด่นและบทบาททางสังคมของตัวบท เป็นข้อค้นพบที่แสดงถึงระบบปริชานของชาวไทยมุสลิม ทำให้
เข้าใจแนวคิดของชาวไทยมุสลิม ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมด้วยวรรณกรรมคำสอนทางศาสนาอิสลามร่วม
สมัย ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ เคยศึกษาวิเคราะห์มาก่อน องค์ความรู้ที่ได้นี้นอกจากจะเป็นข้อมูลทาง
วัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งแล้ว ยังเป็นแนวทางสำคัญยิ่งใน
การวิเคราะห์วรรณกรรมคำสอนของกลุ่มชน หรือชุมชนทางชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย อันแสดง
ให้เห็นถึงความกา้วหน้าทางวิชาการในการวิจัยวรรณกรรมคำสอนร่วมสมัยของไทยต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะบางประการทั้งเพ่ือนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษา วรรณกรรม และ
วัฒนธรรมไทยต่อไป ดังนี้ 
  
 1. ข้อเสนอแนะในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
  1.1 เนื่องจากวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์  เป็น
ข้อมูลทางคติชนวิทยาของชาวไทยมุสลิม มีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เป็นที่รับรู้กันแพร่หลายในสังคมไทย 
แม้ในกลุ่มสังคมชาวไทยมุสลิมเอง จึงควรมีการคัดสรรคำสอนและเรื่องราวที่น่าสนใจบางประการที่ได้
จากผลการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมต่อไป 
 
  1.2 ผลการวิจัยสามารถนำไปประกอบการจัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับชาวไทยมุสลิม เพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติต่อชาวไทยมุสลิมในฐานะเพ่ือร่วมชาติอย่างเหมาะสม ลดความ
หวาดระแวงและความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจ ทำให้สังคมเกิดความสงบ สันติ  
 
  1.3 ผลการวิจัยเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำวรรณกรรม
คำสอนร่วมสมัยของกลุ่มชนอ่ืน ๆ ที่มีความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตัว ทั้งนี้เพ่ือสืบ
ทอดและอนุรักษ์จารีตประจำกลุ่มชนไว้ต่อไปอย่างยั่งยืน  
 
  1.4 ผลการวิจัยเป็นข้อมูลสำคัญในการใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนทางศาสนาต่าง ๆ ในสังคมไทย 
 
  1.5 ผลการวิจัยสามารถนำไปพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น คติชนสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ เรขศิลป์เกี่ยวกับชุมชนมุสลิม หรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างสมดุล 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
 
  2.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามจากแหล่งอ่ืน ๆ 
ต่างยุคสมัย เพ่ือสะท้อนให้เห็นพัฒนาการและพลวัตของเนื้อหา กลวิธี และบทบาททางสังคม ให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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  2.2 ควรมีการสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของ
คำสอนศาสนาอิสลามทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์อักษร และคำสอนมุขปาฐะ เพ่ือขยายขอบเขต
ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลทางคติชนวิทยาประเภทคำสอนก่อน
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไป 
 
  2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามกับวรรณกรรมคำ
สอนร่วมสมัยของกลุ่มวัฒนธรรมอ่ืน เพ่ือสังเคราะห์และทำความเข้าใจระบบความคิด ค่านิยม จารีต 
และธรรมเนียมประจำกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษา วรรณกรรม ที่สัมพันธ์และสะท้อน
ให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 




