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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัยเอกสาร 
 
                   ผูวิจัยขอสรุปแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 
โดยแยกประเด็นออกไดดังนี้ 
                   1.  ประวัติและแนวคิดซูฟที่สําคัญโดยสังเขป 
                   2. ประวัติและแนวคิดเชิงซูฟโดยสังเขป
ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                   3.  อภิปรายผลการวิจัย 

 
1.  ประวัติและแนวคิดซูฟท่ีสําคัญโดยสังเขป 

 
                   1.1  ซูฟคือผูที่ฟะนาอฺจากตัวตนและคงอยูกับพระองคอัลลอฮฺโดยใชหลักการตะเศาวุฟ
หรือจริยธรรมที่ดีงามเปนแนวทางสูพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดังนั้นซูฟกับตะเศาวุฟ
จึงมีความแตกตางกัน ซูฟคือบุคคลที่บรรลุความสําเร็จในวิชาตะเศาวุฟสวนตะเศาวุฟก็เปนวิชา
ศาสนาวิชาหนึ่งที่เจาะจงเฉพาะจรรยาและความประพฤติตามแนวคิดของซูฟและนักซูฟไดใชเปน
แนวทางสูจุดมุงหมายของตน 
                   1.2  คําวา “ซูฟ” หรือ “ตะเศาวุฟ” ไมเคยเปนที่รูจักและเลาขานมากอนสืบมาจากสมัย
ทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ (รอฎิยัลลอฮุอันฮม) แตคํานี้
กําเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 2 ของฮิจฺเราะฮฺศักราชอันเปนยุคที่แนวคิดของมุสลิมสวนหนึ่งไดเสื่อม
สภาพและในศตวรรษที่ 4 คํานี้เปนที่รูจักกัน เพื่อชําระภาพพจนของแนวคิดซูฟใหสะอาดและ
ขวนขวายความบริสุทธิ์อันเปนแรงจูงใจแกบุคคลภายนอก นักซูฟจึงพยายามอางที่เกิดของคําวาซูฟ 
ถึงแมซูฟจะเกิดจากแหลงใดก็ตามแตความหมายเดิมที่วาซูฟคือผูที่ฟะนาอฺตนเองและปลีกตนจาก
หมูชนเพื่อทําความสะอาดใจยังคงชัดเจนและไมมีการเปลี่ยนแปลง 
                   1.3  แนวคิดซูฟเปนแนวคิดที่เกิดจากสภาพสังคมมุสลิมยุคตอมาอันเปนยุคที่มุสลิม
ประสบกับปญหานานับประการ เชน ปญหาสังคม ปญหาการเมือง ปญหาสังคมและวัฒนธรรม 
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ปญหาศาสนวิทยา เปนตน และดวยอิทธิพลจากภายนอกทําใหแนวคิดซูฟไดรับการวิวัฒนาการขึ้น
ตามลําดับจนนักซูฟไดแพรหลายไปทั่วโลกมุสลิมในนามของตอรีเกาะฮฺที่หลากหลาย เชน      
กอดิ ริ ย ะ ฮฺ  (Qadiriyah) ริ ฟ าอิ ย ย ะ ฮฺ  (Rifa‘iyah) สุ ฮั ร วั ร ดิ ย ะ ฮฺ  (Suharwardiyah) ฮ าติ มิ ย ะ ฮฺ 
(Hatimiyah) ชิ ช ตี ย ะ ฮฺ  (Jishtiyah) ซั บ อี นิ ย ะ ฮฺ  (Sab‘iniyyah) เม า ล า วิ ย ะ ฮฺ  (Maulawiyah)                     
นักชบันดียะฮฺ (Naqshabandiyah) ซัตตะริยะฮฺ (Sattariyah)  มูญัดดิดียะฮฺ (Mujaddidiyah) ติญานิยะฮฺ 
(Tijaniyah) ดัรกอวียยะฮฺ (Dargawiyyah) ซะนุซียะฮฺ (Sanusiyah) อะฮฺมะดียะฮฺ (Ahmadiyah) ฯลฯ 
                   การวิวัฒนาการและการแพรกระจายของนักซูฟทําใหเกิดแนวคิดและทฤษฎีที่แตกตาง
กัน แตนักซูฟยังมีแนวคิดและทฤษฎีหลักที่สําคัญดังนี้ 
                   1.  เตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺ 
                   นักซูฟเชื่อวาเตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺเปนสิ่งประเสริฐที่สามารถปกปองความหายนะในทุก
สถานการณ ดวยเหตุนี้เองนักซูฟจึงใหความสําคัญกับเตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺเปนอยางมาก  เตาฮีดตาม
ทัศนะของนักซูฟหมายถึงมะอฺรีฟะฮฺแกนแทของพระองคอัลลอฮฺอันหมายถึงการรูจักพระองค   
อัลลอฮฺดวยการฟะนาอฺในพระองคและอิตฮาดกับพระองคหรือถึงจุดหมายปลายทางที่เรียกวาเวียะฮฺ
ดะตุลวููดซึ่งเปนทฤษฎีการกระจาย (Emanation Theory) ของสํานักเพลโตใหม แนวคิดนี้เกิดขึ้น
จากปรัชญาขั้นพื้นฐานที่วา : วิญญาณของทุกคนนั้นถือกําเนิดขึ้นกอนโลกนี้ ขณะนั้นเขารูจักพระเจา 
เมื่อใดที่วิญญาณถูกสงมาในโลกแหงความมืดมน เขาจะลืมพระเจาและผูใดที่สามารถปลดปลอย
หรือกอบกูจากอิทธิพลแหงโลกนี้ เขาผูนั้นเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและเปนผูใกลชิดกับ     
พระองคอัลลอฮฺ มีคุณธรรม รูในเรื่องเรนลับและถูกสั่งออกจากศาสนบัญญัติ อันเปนแนวคิดหรือ
ปรัชญาตางศาสนา นอกจากนั้นนักซูฟยังเนนหนักในเรื่องเตาฮีดรุบูบียะฮฺตามแนวคิดซูฟเทานั้นโดย
ไมเนนหนักในเรื่องเตาฮีดอุลูฮียะฮฺ 
 
                   2.  มุจาฮะดะฮฺ 
                   นักซูฟเชื่อวาระดับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั้นขึ้นอยูกับอัตราของการมุจาฮะดะฮฺ               
มุจาฮะดะฮฺตามทัศนะของนักซูฟหมายถึงการตอสูกับความปรารถนาแหงชีวิตเพื่อใฝหาความ
ปรารถนาแหงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) หลักการดังกลาวแสดงใหเห็นนักซูฟได   
เนนหนักในดานการสํารวมจิตดวยการปฏิบัติศาสนกิจสวนหนึ่งและผลสุดทายก็ไดละทิ้งการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เขาเหลานั้นไดละทิ้งภาระหนาที่ตอโลกนี้และเพราะนักซูฟเชื่อวาภาระหนาที่ตอโลกนี้เปน
ของผูที่บรรลุ ณ. พระองคอัลลอฮฺหรือที่เรียกวา “อินซานกามิล” การปลดปลอยจิตวิญญาณจาก  
อิทธิพลแหงนัฟซูดวยการมุจาฮะดะฮฺนอกจากจะเปนหนทางเดียวที่ทําใหบรรดานักซูฟทั้งหลายสู
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เสนชัย ณ. พระองคอัลลอฮฺแลวยังกอใหเกิดการเชื่อมั่น การบริสุทธิ์ใจในการภักดี พบสิ่งแปลกใหม 
และเปนผูที่ประเสริฐที่สุดตามทัศนะของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) อีกดวย 
                   3. อัสสิยาฮะฮฺวัดดะวะฮฺ 
                   อัสสิยาฮะฮฺเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จในงานอัดดะวะฮฺ “อัลสิยาฮะฮฺ” แปล
วา การเดินทาง สวนคําวา “อัดดะวะฮฺ” แปลวาการเชิญชวน นักซูฟเชื่อวาดวยอัสสิยาฮะฮฺทําใหนัก  
ซูฟไดพิจารณาเดชานุภาพของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และรอดพนจากการตกเปน
ทาสตอสภาพแวดลอมสูความเปนทาสตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  
                   นักซูฟไดวางรูปแบบของอัสสิยาฮะฮฺออกเปน 2 รูแบบดวยกันคือ เดินทางดวยใจหมาย
ถึงความกาวหนาจากคุณลักษณะหนึ่งสูอีกคุณลักษณะหนึ่ง และเดินทางดวยกาย หมายถึงการอพยพ
จากถิ่นสูถ่ิน 
                   เมื่อใดที่นักซูฟประสบผลสําเร็จในการลบลางความเคยชินกับสภาพแวดลอมและรูจัก      
พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นักซูฟก็จะเริ่มทําการดะวะฮฺ (เชิญชวน) บุคคลอื่นใหรูจัก   
พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เชนกัน เพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานอัดดะวะฮฺทานซาฮฺ               
วะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ จึงวางกฏเกณฑเกี่ยวกับการดะวะฮฺดังกลาว 
                   4.  ซิกรุลลอฮฺ 
                   นักซูฟเชื่อวาไมมีส่ิงอื่นใดที่สามารถขจัดความในใจของมนุษยไดนอกจากซิกิรุลลอฮฺ
อันตองปฏิบัติในตอรีเกาะฮฺ ซิกิรุลลอฮฺตามทัศนะของนักซูฟเปนเพียงการนึกถึงพระองคอัลลอฮฺและ
ลืมทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคในรูปแบบใดก็ได ซิกิรุลลอฮฺนอกจากจะขัดเกลาจิตใจใหสะอาด
ปราศจากจากการฝาฝนปฏิบัติความชั่วและเปนแนวทางสูพระองคอัลลอฮฺแลวยังกอใหเกิดองคความ
รูเกี่ยวกับอาตมันและคุณลักษณะของพระองคและปลูกฝงทั้งสองในสติปญญาอันกอใหเกิดพลัง ทํา
ใหการยึดมั่นมีความเขมแข็งและเปนยารักษาโรคปวยไขทั้งหลายในโลกนี้  
                   นักซูฟไดวางรูปแบบการปฏิบัติของซิกิรุลลอฮฺออกเปนสองรูปแบบดวยกันคือซิกิรฺ    
เกาลียฺและซิกิรฺกอลบียฺหรือที่นักซูฟเรียกวาซิกิรฺซิร สวนรูปแบบของคําถูกวางออกเปนสี่รูปแบบ
ดวยกัน คือซิกิรฺซัรอี ซิกิรฺตอรีเกาะฮฺ ซิกิรฺหะกีเกาะฮฺ และซิกิรฺมะรีฟะฮ นอกจากนั้นนักซูฟทุกตอรี
เกาะฮฺยังไดวางวิธีการซิกรุลลอฮฺตามความเห็นชอบของครูผูนําทาง 
 
                   นักซูฟไดวางรูปแบบการปฏิบัติของซิกิรุลลอฮฺออกเปนสองรูปแบบดวยกันคือซิกิรฺ    
เกาลียฺและซิกิรฺกอลบียฺหรือที่นักซูฟเรียกวาซิกิรฺซิร สวนรูปแบบของคําถูกวางออกเปนสี่รูปแบบ
ดวยกัน คือซิกิรฺซัรอี ซิกิรฺตอรีเกาะฮฺ ซิกิรฺหะกีเกาะฮฺ และซิกิรฺมะรีฟะฮ นอกจากนั้นนักซูฟทุกตอรี
เกาะฮฺยังไดวางวิธีการซิกรุลลอฮฺตามความเห็นชอบของครูผูนําทาง 
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                  5.  ซุฮดฺ 
                   ซุฮดฺตามทัศนะของนักซูฟคือการพยายามปฏิบัติตามส่ิงที่ดีพรอมกับละทิ้งและหลีกเลี่ยง
ความโนมเอียงไปทางอื่นนอกจากพระองคอัลลอฮฺ เชน โนมเอียงยังเคร่ืองประดับ ความปรารถนา
และโลกนี้ หลักการดังกลาวเปนหลักการหนึ่งที่นักซูฟไดใหความสําคัญเปนอยางมาก นักซูฟได
แบงระดับซุฮดฺออกเปนหลายระดับชั้นแตซุฮดฺที่ใฝหาโดยนักซูฟคือการละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางนอก
จากพระองคอัลลอฮฺและเพื่อพระองคอัลลอฮฺ แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นจากความเขาใจของนักซูฟใน
ปจจัยที่หลากหลาย เชน อัลกุรอานและอัลหะดีษ คุณลักษณะของอัลลอฮฺ คุณลักษณะของมนุษย 
สภาพของวันอาคีเราะฮฺ ฯลฯ ซ่ึงนักวิชาการอิสลามบางทานมีความเห็นวาเปนความเขาในที่ผิดๆ 
ดวยหลักการซุฮดฺทําใหนักซูฟไดทําการปลดทุกสิ่งทุกอยางดวยแรงกายและใจ 
                   6.  ตะวักกุล 
                   ตะวักกุลเปนวิธีการหนึ่งที่กอใหเกิดซุฮดฺและเปนปจจัยสําคัญสําหรับผูเดินทางเพื่อใฝหา  
พระองคอัลลอฮฺ นอกจากนั้นนักซูฟเชื่อวาตะวักกุลเปนสาขาหนึ่งของเตาฮีดและมะอฺรีฟะฮฺอีกดวย       
ตะวักกุลตามทัศนะของนักซูฟจึงหมายถึง การมอบการถวายตนโดยสิ้นเชิงในทุกสภาพตอโชค
ชะตาที่กําหนดโดยพระองคอัลลอฮฺโดยปราศจากความอุตสาหะพยายามใดๆทั้งสิ้น หลักการดัง
กลาวเกิดขึ้นจากความเชื่อในอํานาจบังคับและกฎแหงสภาวะที่กําหนดโดยพระองคอัลลอฮฺ ดวย
หลักการดังกลาวทําใหนักซูฟไมยอมหาคาเลี้ยงดูเพราะถือวาสิ่งเหลานั้นถูกกําหนดโดยกฏสภาวะอยู
แลว 

 
2. ประวัติและแนวคิดเชิงซูฟโดยสังเขปของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 

              
                   คําวา “ดะวะฮฺตับลีฆ” เปนคําที่เร่ิมใชโดยทานเมาลานาอิลยาสผูกอตั้งกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
คํานี้เปนคําผสมระหวางคําอาหรับสองคําคือคําวา “ดะวะฮฺ” และ“ตับลีฆ” “ดะวะฮฺ” หมายถึงการ
เชิญชวนมวลมนุษยสูพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  สวน “ตับลีฆ” หมายถึง การเผยแผ
สารของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  ดังนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงเปนกลุมที่ทํางานเชิญชวนมวล
มนุษยสูพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  และยังเผยแผสารของพระองคอีกดวย 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆเริ่มดําเนินงานขึ้นโดยทานเมาลานาอิลยาส ในเขตเมวาต ประเทศ
อินเดีย เมื่อป พ.ศ.2470/ค.ศ.1927 อันเปนผลลัพธของความกาวราวที่สรางขึ้นโดยมหาอํานาจอังกฤษ 
ทาน เมาลานาอิลยาส ไดอาศัยความรูและประสบการณจากนักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ไดรับแนวคิด
ซูฟจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและนักชบันดีผานทาน ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวีและ      
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โรงเรียนดารุลอุลูม ณ.เมืองดิวบาน จากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดแพรหลายสูประเทศตางๆมากมาย 
ปจจุบันกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีศูนยการบริหารมากมายทั่วโลก เชน มัสยิดบังกเลอวาลี (Banglewali)   
นิซามุดดีน (Nizammuddin) นิวเดลลี ประเทศอินเดีย ไรวินด (Raiwind) ประเทศปากีสถาน ตุงงี 
(Tungi) เมืองดักกา ประเทศบังกลาเทศ มัสยิดมัรกาซี (Markazi) ประเทศอังกฤษ มัสยิดอุมัร (Omar) 
ในกรุงปารีส  สมาคมและมัสยิดกลุมดะวะฮฺตับลีฆแหงประเทศเบลเยียม ดิวสเบอรี (Dewsbury) 
ในบริเตน สถาบันการศึกษาอิสลามอัลรอซีด (al–Rashid Islamic Institute) ประเทศแคนาดา 
                   ในป พ.ศ. 2508 /ค.ศ.1965 กลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดเขามาดําเนินงานดะวะฮฺในประเทศ
ไทย โดยมี หะยี ยูซุฟ ขาน (เสียชีวิต พ.ศ.2543)ในชุมชนที่อยูคือ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก  
                   ในเมื่อกลุมดะวะฮฺตับลีฆถูกสถาปนาขึ้นโดยอาศัยความรูและประสบการณจาก          
นักวิชาการมุสลิมดิวบานที่ยึดมั่นกับแนวคิดซูฟทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทยไดรับแนวคิดดังกลาว เชน 
                   1.  เตาฮีด 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆเชื่อวาความปลอดภัยในโลกนี้และโลกหนานั้นขึ้นอยูกับการศรัทธา
อันมั่นคงตอพระองคอัลลอฮเทานั้น แตการศรัทธาของกลุมดะวะฮฺตับลีฆจะเนนในเตาฮีดรุบูบียะฮ
มากกวาเตาฮีดอุลูฮียะฮฺและพวกเขาไมตองการพึงสิ่งถูกสรางและสาเหตุตางๆแหงโลกนี้พรอมกับ 
ละเลยการศึกษาเชิงวิชาการ จากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดใหความสําคัญในเรื่องการขจัดมนทินใน
จิตใจอันเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมในหมูนักซูฟ 
                   2.  มุจาฮาดะฮฺ 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดสงเสริมพัฒนาอีหมานดวยการวางหลักการมุจาฮาดะฮฺ อันเปน
หลักการหนึ่งที่บรรดานักซูฟทุกยุคสมัยไดใหความสําคัญเปนอันดับแรก มุจาฮาดะฮฺหมายถึงการตอ
สูกับนัฟซูเพื่อภักดีตออัลลอฮฺ การตอสูกับนัฟซูของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการตอสูเพื่อไดรับฮิดายะ
ฮฺ ซ่ึงสมาชิกกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺบางทานเชื่อวา ฮิดายะฮฺนั้นคือฟะนาอฺ อันเปนแนวคิดที่สําคัญยิ่งของ
นัก  ซูฟกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดทําการตอสูกับนัฟซูโดยใชหลักการตัรฆีบและตัรฮีบอันเปนหลักการ
หนึ่งของตะเศาวุฟที่แพรหลายในหมูซูฟ  
                   3.  คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 
                   คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการเดินทางเพื่อปลดตัวเองจากสภาพ    
แวดลอมและเขาสูบรรยากาศที่อํานวยตอการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อฝกหัดตนเองปฏิบัติศาสนกิจดวย
การขับไลความเคยชินและยุยงใหแยกจากความคุนเคยในชีวิตประจําวันอันเปนแนวคิดที่สําคัญของ
นักซูฟอัลกุไซรี การเดินทางเพื่อใฝหาความอิสระจากการตกเปนทาสตอสภาพแวดลอมสูความเปน
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ทาสที่แทจริงตอพระองคอัลลอฮฺดังกลาวเปนแนวคิดการตัดความสัมพันธกับสภาพแวดลอมแหง
โลกนี้ อันเปนแนวคิดที่นักซูฟทุกยุคสมัยไดใหความสําคัญเปนอยางมาก คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺของกลุม
ดะวะฮฺตับลีฆเปนการเดินทางดวยกายและใจซึ่งเปนรูปแบบการเดินทางของนักซูฟ นอกจากนั้น
กลุมดะวะฮฺตับลีฆยังใชมัสยิดเปนสถานทีพักขณะเดินทาง อันเปนแนวคิดที่สําคัญของนักซูฟ ซาฮฺ 
วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ 
  
                   4.  อัดดะวะฮฺ 
                   การเชิญชวนเปนหลักการหนึ่งที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆใหความสําคัญเปนอยางมาก การ 
เชิญชวนของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการเนนหนักในเรื่องเตาฮีดรุบูบียะฮฺ การปฏิบัติตามแบบอยาง
ของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และการละทิ้งในสิ่งที่คล่ังไคล นอกจาก
นั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังไดแบงประเภทการดะวะฮฺและวางกฏเกณฑเกี่ยวกับงานดะวะฮฺ แนวคิดดัง
กลาวกลุมดะวะฮฺตับลีฆจะยึดในแนวทางซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ เปนหลักในการดําเนินงาน
ดะวะฮฺกลุมดะวะฮฺตับลีฆจะแตงตั้งอามีรซ่ึงสมาชิกกลุมทุกคนจะตองการมอบการถวายตนตออามีร
ที่ถูกแตงตั้งโดยสมาชิกหมดสิทธิในการออกความคิดเห็นแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่แพรหลาย
และเปนที่รูจักในหมูนักซูฟ  
                   5.  ซิกิรฺ  
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเนนในเรื่องการรําลึกถึง (ซิกิรฺ) อัลลอฮฺ อันเปนหลักการขั้นพื้น
ฐานของตะเศาวุฟ ตะเศาวุฟทุกสาขาก็ปฏิบัติซิกิรฺ กลุมดะวะฮฺตับลีฆเชื่อวาซิกิรฺนั้นเปนเยียวยาขัด
เกลา จิตใจใหสะอาดและสรางความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺดวยการอิตติฮาดและเวียะดะตลวููด
อันเปนแนวคิดที่สําคัญของนักซูฟ สวนวิธีการซิกิรฺกลุมดะวะฮฺตับลีฆจะเนนในซิกิรฺซัรอีที่วางโดย
ทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ และฮะยีตาโยล อารีฟฟน  
                   6.  ซุฮดฺและตะวักกุล 
                   ซุฮดฺในความหมายของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ หมายถึงการใชชีวิตแบบเรียบงาย การใชชีวิต
อยางเรียบงายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการทรมานกายเพื่อไดรับความโปรดปรานจากพระองค
อัลลอฮฺ การทรมานกายเพื่อไดรับความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺดังกลาวเปนแนวคิดที่ไดรับ
การสรรเสริญจากนักซูฟ สวนตะวักกุลในความหมายของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการมอบกายถวาย
ตนโดยสิ้นเชิงตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดวยความศรัทธาและสํารวมตนใน       
พระองคโดยปราศจากความพยายามแหงโลกนี้ เนื่องจากระดับความสําเร็จนั้น  มิไดขึ้นอยูกับอัตรา
ของเหตุและผลแหงสติปญญา การละทิ้งและการใชชีวิตแบบเรียบงายพรอมกับมอบกายถวายตนตอ
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พระองคอัลลอฮฺโดยปราศจากความพยายามในเรื่องของเหตุและผลแหงโลกนี้และการเชื่อวาอํานาจ
ของทุกสิ่งทุกอยางอยูภายใตอํานาจของอัลลอฮฺองคเดียวโดยมนุษยไมมีสิทธิ์เลือกแมแตนิดเดียว 
แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่แพรหลายและเปนที่รูจักในหมูซูฟดังที่ไดกลาวมาแลว 
สรุปผลการวิจัยภาคสนาม 
  
                   จากการติดตามผลการวิจัยภาคสนามพบวา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งซึ่งถูกจารึกไว
ในสถิติของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ อันเนื่องจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเขามาดําเนินงานดะวะฮฺในชุมชนท่ี
อยูอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เมื่อป พ.ศ. 2508  และในป พ.ศ. 2518 โดยประมาณกลุมดะวะฮฺตับลีฆ
ก็เร่ิมเขาสูจังหวัดชายแดนภาคใตในเขตจังหวัดนราธิวาสโดยผานรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ใน
เวลาตอมาก็มีการประสานงานระหวางสองกลุมดังกลาวและไดแบงเขตการบริหารออกเปน 7 เขต
ดวยกันคือ 
                   1.  เขตสามจังหวัดภาคใต 
                   2.  เขตอันดามัน 
                   3.  เขตอาวไทย 
                   4.  เขตกรุงเทพฯ 
                   5.  เขตภาคตะวันออก 
                   6.  เขตภาคอีสาน 
                   7.  เขตภาคเหนือ 
                   ประชากรไทยมุสลิมไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของกลุมดะวะฮฺตับลีฆโดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงมีศูนยกลางการบริหารงานดะวะฮฺของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชาย
แดนภาคใตของไทย ตั้งอยูที่มัสยิด อัลนูร–มัรกัสยะลา หมูที่ 3 ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมือง  
จังหวัดยะลา  มัสยิดนี้ไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2536   
                   ศูนยมัรกัสยะลาไดจัดโยรปูเราะนา (ชุมนุมสมาชิกเกา) ขึ้นในระหวางเดือนสิงหาคม
ของทุกป จากการการชุมนุมในระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม 2542 ปรากฏวามีผูเขารวมกวาหนึ่ง
แสนคนและมีจํานวนสมาชิกที่ไดอุทิศตนเพื่อออกดะวะฮฺ (เชิญชวน) ในหนทางของพระองคอัลลอ
ฮฺเปนเวลา 4 เดือนทั้งในและตางประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 1,341 กลุมหรือมากกวาหนึ่งหมื่นคน นับ
วาเปนการทําลายสถิติจํานวนผูอุทิศตนเพื่อออกดะวะฮฺในหนทางของพระองคอัลลอฮฺในประวัติ
ศาสตรของการชุมนุมกลุมดะวะฮฺตับลีฆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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                   จากนัยยะดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน   
องคกรใหญองคกรหนึ่งที่มีอยูในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต จะอยางไรก็ตามกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ยัง
ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดซูฟที่กําลังแพรหลายอยู เชน 
                   - เตาฮีด 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตไดใหความสําคัญในเรื่องของเตาฮีดดวย
การกลาวและอธิบายคําวา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” ตลอดจนชักชวนชนมุสลิมจนเกิดความเบื่อในการ
ที่จะรับฟงและตอบสนองความปรารถนาของกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺ   
                   -นิยามของคําวา “มุจาฮะดะฮฺ”  
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆฺในจังหวัดชายแดนภาคใตไดนิยามคําวาวามุจาฮะดะฮฺหมายถึงการตอ
สูกับนัฟซูเพื่อภักดีตออัลลอฮฺ 
                   นิยามดังกลาวสอดคลองกับนิยามมุจาฮะดะฮฺที่ใหโดยบรรดานักซูฟ 
                   - ความหมายของคําวา “ฮิดายะฮฺ”  
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆฺในจังหวัดชายแดนภาคใตไดใหความหมายของคําวา “ฮิดายะฮฺ” วา   
ฮิดายะฮฺหมายถึงความปรารถนาที่สอดคลองกับความปรารถนาแหงพระองคอัลลอฮฺ ซ่ึงสอดคลอง
กับนิยามของฟะนาอฺที่ใหโดยซะกีย มุบาร็อค อัลจัยยาซียและอัลฆอซาลีย 
                   ดังนัน“ฮิดายะฮฺ” ตามทัศนะของกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็คือ“ฟะนาอฺ” อันเปนแนวคิดที่
สําคัญยิ่งของนักซูฟและเปนเปาหมายของมุจาฮาดะฮฺที่ดําเนินการโดยกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   - คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆเห็นชอบกับการเดินทางจนสิ้นชีพ อยาง อบูอับดุลลอฮฺ อัลมัฆริบีย
และอิบรอฮีม บุตร อัดฮัม อันเนื่องจากการจัดโยรของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในทุกรอบ 4 เดือน ขึ้นเพื่อ
รวบรวมสมาชิกกลุมใหออกเดินทางในชวง 4 เดือนตอไปหรือหนึ่งปหรือตลอดชีพ 
                   - อัดดะวะฮฺ 
                   เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี (ม.ป.ป. : 18–23) ไดกลาวถึงรูปแบบการดะวะฮฺ
ของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) วามี 5 รูปแบบดวยกัน อันไดแก 
                   1.  การประกาศทามกลางชุมชน วิธีนี้ทานจะเชิญผูคนใหมาชุมนุมกันแลวทานก็จะ
ประกาศคําเชิญ 
                   2.  การเขาพบกับกลุมบุคคลตางๆทานจะพยายามไปพบปะกับผูคนทุกสถานที่ไมวา
พวกเขาจะอยูที่ไหนก็ตาม 
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                   3.  การเดินทางไปสูแดนไกลซึ่งทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เดินทางไปเผย
แผที่ฎออิฟโดยการเดินเทาทั้งไปและกลับ (ระยะทางระหวางมักกะฮฺและฏออิฟ 50 ไมล)      
                   4.  ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มอบภารกิจการเผยแผใหเปนหนาที่ของผูที่
ไดรับอิสลามแลว 
                   5.  การสงสาสนไปเผยแผแกกษัตริยและผูนําของประเทศตางๆ 
                   นอกจากนั้นทานเมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี ไดกลาววา “คณะดะวะฮฺไดนํารูป
แบบเหลานั้นมาปฏิบัติ” แตสําหรับจังหวัดชายแดนภาคใตแลว กลุมดะวะฮฺตับลีฆจะปฏิบัติเพียง 3 
รูปแบบแรกเทานั้น สวนรูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 5 ยังไมมีการปฏิบัติ เนื่องจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตไดทําการชักชวนในหมูชนมุสลิมเทานั้น โดยทั่วไปแลวรูปแบบการ       
ดะวะฮฺของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนรูปแบบการเคาะประตูบานมุสลิม เขา
พบกับบุคคลที่จะทําการเผยแผโดยตรง ซ่ึงเปนการเผยแผแบบเขาถึงตัวของผูที่ตองการเผยแผเปรียบ
เสมือนการขายตรง (DIRECT  SALE) ระหวางชาวมุสลิมดวยกัน  แนวคิดการเผยแผโดยตรง
ระหวางชาวมุสลิมดังกลาวเปนแนวคิดของทาน al–Ghazali  (ดู Zaidan, 1981 : 360) 
                   นอกจากนั้นรากฐานของการชักชวนก็อยูในแนวเดียวกันกับนักซูฟ สวนคุณสมบัติของ
ผูทําการชักชวน วิธีการชักชวนตลอดจนกฏขอปฏิบัติ กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดรับแนวคิดดังกลาวจาก
ทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ อันเนื่องจากแนวคิดทั้งสองเปนแนวคิดที่เหมือนกัน  
                   - ซิกิรฺ 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆ เห็นดวยกับการซิกิรที่ดําเนินการโดยทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺ
ละวียฺ และฮะยีตาโยล อารีฟฟน อันเปนซิกิรฺที่ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
ทรงรักหรือที่เรียกวา ซิกิรฺซัรอี สวนการซิกิรฺดวยการกลาววา  ฮู ฮู ฮู ของนักซูฟนั้นยังไมปรากฏขึ้น
ภายในกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                   - ซุฮดฺวัตตะวักกุล 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆฺพยายามสงเสริมใหสมาชิกกลุมลดความตองการแหงโลกนี้เทาที่จะ
ทําได อันเปนการชักนําสูการใชชีวิตแบบเรียบงาย การละทิ้ง พรอมกับมอบกายถวายตนตอพระองค
อัลลอฮฺโดยปราศจากความพยายามในเรื่องของเหตุและผลแหงโลกนี้ แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่
บรรดานักซูฟใหความสําคัญเปนอยางมาก จะอยางไรก็ตามกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังมีความพยายามใน
การงานเพื่อเล้ียงชีพ นอกจากนั้นยังเตรียมสําภาระที่จําเปนทุกครั้งที่ออกเดินทาง  
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    ตารางอภิปรายผลการวิจัย 
 

 อภิปรายผลการวิจัยของแนวคิดเชิงซูฟของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
แตกตาง สอดคลอง 

ผลการวิจัย งานวิจัย 
กลุมดะวะฮฺตับลีฆอยูในแนวทาง
ของนักซูฟ  (Hamud  Bin  ‘Abd 
al- Lah  Bin  Hamud al – 
Tuwaijari, 1993 : 7 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดรับแนวคิด
จากนั กซูฟ (Husain bin Muhsin 
bin ‘Ali Jabir, 1986 : 315, al- 
Nadwah al-‘Alamiyah li al-  
Shabab al-Islami, 1989 : 94) 
 
 

ท าน  เม าลาน า  มุ ฮัมมั ด  
อิลยาส  ผูสถาปนากลุ ม  
ด ะ ว ะ ฮฺ ตั บ ลี ฆ แ ล ะ  
นักวิชาการมุสลิมที่ติดตาม
รองรอยของท านได รับ
แนวคิดซูฟจากตอรีเกาะฮฺ
กอดิริยะฮฺ  ชิชติยะฮฺและ  
นักชบันดีผานทาน  ซาฮฺ
วลียยุลลอฮฺ  อัลดะฮฺลาวี
และโรงเรียนดารุลอุลูม 
ณ.เมืองดิวบาน 
 
 
 
 
 
กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดรับ
แนวคิดซูฟจากตอรีเกาะฮฺ
กอดิ ริยะฮฺ  ชิชติยะฮฺและ  
นักชบันดียะฮฺ 

ก ลุ ม ด ะ ว ะ ฮฺ ตั บ ลี ฆ ถู ก
สถาปนาขึ้นโดยทานเมาลานา
มุ ฮัมมัด  อิลยาสนักซูฟจาก  
ตอรีเกาะฮฺชิชติยะฮฺ(Hamud  
Bin ‘Abd al-Lah Bin Hamud 
al – Tuwaijari, 1993 : 7) 
 
กลุมดะวะฮฺตับ ลีฆมีความ
สัมพันธกับตอรี เกาะฮฺ ซูฟ
จํานวนสี่ตอรีเกาะฮฺดวยกันคือ
ต อ รี เ ก า ะ ฮฺ ชิ ช ติ ย ะ ฮฺ  
สุฮัรวัรดียะฮฺ กอดิริยะฮฺ และ  
นักชบันดียะฮฺ  (Hamud  Bin  
‘Abd al- Lah  Bin  Hamud al 
– Tuwaijari, 1993 : 11) 
 
ก ลุ ม ดะวะฮฺ ตั บ ลีฆ ได รับ  
แ น ว คิ ด ซู ฟ จ า ก  
ตอรีเกาะฮฺชิชติยะฮฺ(Husain 
bin Muhsin bin ‘Ali Jabir, 
1986 : 315 แ ล ะ al-Nadwah 
al-  ‘Alamiyah li al-Shabab 
al-  Islami, 1989 : 94) 
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    (ตอ) 
 

ตะเศาวุฟคือแนวทางสู ความ
สัมพันธกับพระองคอัลลอฮฺและ
ค ว า ม ห ว า น ฉ่ํ า ข อ ง  
อีหมาน (Husain bin Muhsin bin 
‘Ali Jabir, 1986 : 316) 
  
ตะเศาวุฟเปนแนวทางที่สะดวก 
ที่สุดในการทําใหเกิดความหวาน
ฉ่ํ าของอี หม าน ขึ้ น ใน ใจ  (al- 
Nadwah al- ‘Alamiyah li al-  
Shabab al- Islami, 1989 : 95) 
 
กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดกลาวถึงนัก 
ซูฟ(al-Nadwah al-‘Alamiyah  li  
al- Shabab al-Islami, 1989 : 95) 
 
ใหความสําคัญกับเตาฮีดรุบูบียะฮฺ 
 
 
 
 
กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดยึดมั่นใน
หลักการตัรฆีบและตัรฮีบ (al- 
Nadwah al-‘Alamiyah li al-  
Shabab al- Islami, 1989 : 95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนนหนักในเตาฮีดรุบูบียะฮฺ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยอมรับในเตาฮีดรุบูบียะฮฺ
เทานั้น(Hamud Bin ‘Abd al- 
Lah Bin Hamud al– 
Tuwaijari, 1993 : 8) 
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    (ตอ) 
 

กลุมดะวะฮฺตับลีฆงดพูดถึงเรื่อง
ก า ร เ มื่ อ ง (al-Nadwah al- 
‘Alamiyah li al-Shabab al-  
Islami, 1989 : 95) 
 
เน น ห นั ก ใน ห ลั ก ก ารซิ กิ รฺ  
(Hamud Bin ‘Abd al-Lah Bin 
Hamud al–Tuwaijari, 1993 : 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมสงเสริมใหใฝหาคาเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 
ซิกิรฺตามคําสอนของทาน 
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลดใฝหาการหาคาเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 
ซิกิรฺดวยการกลาวคําวา อิล
ลัลลอฮฺ (นอกจากอัลลอฮฺ) 
อั ล ล อ ฮฺ  อั ล ล อ ฮฺ  
อัลลอฮุ ฮาฎีรี อัลลอฮุนาซีรี 
(อั ลลอ ฮฺที่ ท รงอยู กั บ ฉั น 
อัลลอฮฺที่ทรงมองฉัน) ฮู ฮู ฮู 
(เปนคํายอจากคําวาอัลลอฮฺ) 
ซ่ึงเปนซิกิรฺที่จัดที่ถูกจัดรูป
แบบขึ้นโดยนักซูฟ (Hamud  
Bin ‘Abd al-Lah Bin 
Hamud al – Tuwaijari, 1993 
: 9-10) 
 
สาปแชงสําหรับผูที่ใฝหาคา
เล้ียงชีพ  (Hamud Bin ‘Abd 
al-Lah Bin Hamud al– 
Tuwaijari, 1993 : 167) 
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                       ผลจากการวิจัยพบวากลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับแนวจากซูฟ 
ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ al- Nadwah  al-  ‘Alamiyah  li  al-  Shabab  al-  Islami.  และขอ
สรุปของ  Hamud  Bin  ‘Abd al- Lah  Bin  Hamud al – Tuwaijari ในภาพรวม สวนในเรื่องปลีกยอย
นั้นยังมีขอแตกตาง เชน หลักการซิกิรฺ al – Tuwaijari ไดกลาววากลุมดะวะฮฺตับลีฆไดทําการซิกิรฺ
ดวยการกลาววา ฮู ฮู ฮู อันเปนซิกิรฺของนักซูฟ แตซิกิรฺดังกลาวยังไมพบในกลุมดะวะฮฺตับลีฆใน
จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนั้นยังสอดคลองกับคํากลาวของ Husain bin Muhsin bin ‘Ali Jabir 
(1986 : 316) ที่วา กลุมดะวะฮฺตับลีฆเชื่อวาตะเศาวุฟเปนแนวทางสูความสัมพันธกับพระองคอัลลอฮฺ 
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