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บทคัดยอ 
                      
                   วิทยานิพนธเลมนี้ มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาประวัติและการวิวัฒนาการของแนวคิดซูฟ
และแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดยึด
เอกสารและการบรรยายเปนสําคัญ นอกจากนั้นผูวิจัยยังใชวิธีการสังเกตอีกดวย 
                   ผลจากการวิจัยพบวา คําวา “ซูฟ” เปนคําที่กําเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 2 ของฮิจฺเราะฮฺ
ศักราชอันเปนยุควิกฤตในสังคมมุสลิม สภาพดังกลาวทําใหนักซูฟมีแนวคิดของตนเองเปนหลัก 
จากนั้นแนวคิดซูฟก็ไดวิวัฒนาการขึ้นตามลําดับจนนักซูฟไดแพรหลายไปทั่วโลกมุสลิมในนามของ   
ตอรีเกาะฮฺที่หลากหลาย  เชน  กอดิ ริยะฮฺ  (Qadiriyah) ริฟาอิยยะฮฺ  (Rifa‘iyah) สุ ฮัรวัรดิยะฮฺ 
(Suharwardiyah) ฮาติมิยะฮฺ (Hatimiyah) ชิชตียะฮฺ (Jishtiyah) ซับอีนิยะฮฺ (Sab‘iniyyah) เมาลาวิยะฮฺ 
(Maulawiyah) นั ก ช บั น ดี ย ะ ฮฺ  (Naqshabandiyah) ซั ต ต ะ ริ ย ะ ฮฺ  (Sattariyah) มู ญั ด ดิ ดี ย ะ ฮฺ 
(Mujaddidiyah) ติญ านิ ยะฮฺ  (Tijaniyah) ดั รกอวียยะฮฺ  (Dargawiyyah) ซะนุ ซี ยะฮฺ  (Sanusiyah)         
อะฮฺมะดียะฮฺ (Ahmadiyah) ฯลฯ 
                   การวิวัฒนาการและการแพรกระจายของนักซูฟทําใหเกิดแนวคิดและทฤษฎีที่แตกตาง
กัน แตนักซูฟยังมีแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สําคัญ เชน เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ  มุจาฮะดะฮฺ อัสสิยาฮะ
ฮฺวัดดะวะฮฺ ซิกรุลลอฮฺ ซุฮดฺ ตะวักกุล ฯลฯ 
                   คําวา “ดะวะฮฺตับลีฆ” เปนคําที่เร่ิมใชโดยทานเมาลานาอิลยาสผูกอตั้งกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
อันหมายถึงกลุมที่ทํางานเชิญชวนมวลมนุษยสูพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และเผยแผ
สารของพระองคอีกดวย กลุมดะวะฮฺตับลีฆเกิดขึ้นครั้งแรกในเขตเมวาต ประเทศอินเดีย เมื่อป 
พ.ศ.2477/ค.ศ. 1934 โดยอาศัยความรูและประสบการณจากนักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ไดรับแนว
คิดซูฟจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและนักชบันดียะฮฺ ผานทาน ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี
และโรงเรียนดารุลอุลูม ณ.เมืองดิวบาน จากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดแพรหลายสูประเทศตางๆ
มากมาย ในป พ.ศ. 2508/ค.ศ.1965 กลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดเขามาดําเนินงานดะวะฮฺในประเทศไทย 
จังหวัดตาก ในป พ.ศ. 2518/ค.ศ.1975 โดยประมาณกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็เร่ิมเขาสูจังหวัดนราธิวาส
และในป พ.ศ. 2536/ค.ศ.1993 กลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดสรางมัสยิด อัลนูร – ศูนยมัรกัสกลุมดะวะฮฺ
ตับลีฆฺในจังหวัดชายแดนภาคใต – ณ จังหวัดยะลา 
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                   ในเมื่อกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนองคกรใหมที่ เกิดขึ้นจากความรูและประสบการณ          
นักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ยึดมั่นกับแนวคิดซูฟทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทยไดรับแนวคิดซูฟดังกลาว โดยเฉพาะแนวคิดของทานซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวี 
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Abstract 

 
                   The aim of this thesis is to study the history and the development of the concept of 
Sufi and the existing of Sufi concept in Da‘wah Tabligh movement in the Southern Border 
Provinces of Thailand. This research is based mainly on the the documentary, descriptive and 
observatory study. 
                   The outcome of this research has shown that the word “Sufi” is originated in the 2nd 
century Hijrah era which marked as the Muslim social crisis era. The Muslim social crisis era had 
given an opportunity to the Sufi to develop their symbolic concept of belief in their own way. The 
Sufi concept had been developing step by step and later spreading far and wide througout the 
Muslim world and become known as Tariqah which split into different schools of thought such as 
Qadiriyah, Rifa‘iyah, Suharwardiyah, Hatimiyah, Jishtiyah, Sab‘iniyyah, Maulawiyah 
Naqshabandiyah, Sattariyah, Mujaddidiyah, Tijaniyah, Dargawiyah, Sanusiysh, Ahmadiyah etc. 
                   The development and spreading of the Sufi had created various Sufi concepts and 
theories but every Sufi had firmly maintained and practiced the core or Principle of Sufi concepts 
and Theories such as Monotheism and Gnosis, Effort, Journey and Preaching, Remambrance of 
Allah, Ascetic and Trust in God. 
                   The word Da‘wah Tabligh was first initiated by Maulana Ilyas. the founder of  
Da‘wah tabligh movement – A group of people who is calling mankind to Allah                             
(subhanahuwata‘la) and preaching the message of Allah. The Da‘wah Tabligh was founded in 
1934 A.D. In Mewat region, India, the movement had been influenced by Deoban Muslim 
Scholars where they had inherented the Sufi concept from Qadiriyah, Jistiyah, and 
Naqshabandiyah via Shah Waliyullah Al-Dahlawi and Darul-u-lum school in Deoban. From the 
time onward, the Da‘wah Tabligh has been spreading its influences to different countries in the 
world. In 1965 A.D. the Da‘wah Tabligh had been spreading their work to Tak, Northern 
Thailand. Around 1975 AD. the Da‘wah Tabligh had set their foot hold in Narathiwat, Southern 
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Thailand. and in 1993 AD. they built the al-Noor Mosqe - Da‘wah Tabligh center of Southern 
Border Provinces of Thailand – in Yala, Thailand. 
                   The Da‘wah Tabligh is a new movement, believed to be the products of Muslim 
Scholars from Deoban and adhered themselves to Sufi concept. And the Da‘wah Tabligh in 
Southern border provinces of Thailand, the off-shoot of the Da‘wah Tabligh in India, also 
received the same influences and concepts from the Da‘wah Tabligh which originated in India 
especially, the concept of Shah waliyullah Al-Dahlawi. 
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