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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มุสลิมใหม : นูรอัยดา ดือราแม 
 

ประวัติสวนตัว  
- ชื่อนามสกุล นูรอัยดา   ดือราแม  อายุ 32 ป 

- เกิดที่จังหวัด นครปฐม 

- จบการศึกษา สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การ
จัดการทรัพยากร  

- สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม  ต.พอมิ่ง  อ.ปะนาเระ  จ.ปตตานี 

- สถานภาพ สมรส บุตร 2 คน 

  
Islammore :  มุมมองเกี่ยวกับมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลาม ? 
นูรอัยดา :  มุมมองแรกของฉันที่มีตอสังคมมุสลิมกอนที่จะรูจักศาสนาอิสลามที่แทจริง เราเขาใจ
อยางเดียวเลยวา คนมุสลิมเปนคนที่ข้ีเกียจ ทําอะไรมากขั้นมากตอน ยุงยากไปหมดทุกอยางไมวา
จะเปนในเรื่องของการละหมาด การถือศีลอดอะไรเปนเดือนๆ ทําไมตองอดทรมานตนเอง กินอะไร
ก็ลําบาก ซึ่งไดเห็นจากพี่สาวที่ไดเขารับอิสลามกอนหนานี้ พี่สาวแตงงานและเขารับอิสลามอยูที่
จังหวัดสงขลา เมื่อเวลากลับบานที่นครปฐม อะไรๆ ก็ตองพิเศษทั้งหมด ตองตื่นมาละหมาดแตเชา 
กินอะไรก็ตองทําเอง เปนตน 

มุมมองที่สองก็คือ  จะรูสึกวามุสลิมอยากกินอะไรก็กินตามใจชอบโดยไมมีกฏเกณฑ มี
เพื่อนชวงสมัยมัธยมตน พอเพื่อนเปนคนขับรถไฟ แมเพื่อนเปนคนขายขาวหลังสถานีรถไฟที่
นครปฐม อาจเปนเพราะเพื่อนไมไดเรียนศาสนา เลยทําอะไรตามใจชอบทุกอยาง จึงคิดวาอิสลาม
นาจะไมมีอะไรที่วิเศษกวาศาสนาอื่น 

มุมมองสุดทาย พวกเขานับถืออะไรกันไมเห็นมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเหมือนกับศาสนาพุทธ
เลย เวลาทุกขไปไหน เวลาสุขจะบอกใคร  เวลาตายไปใหน  ขอพรจากใคร ซึ่งเปนสิ่งที่อะไรก็ไมรู 

 
Islammore :   เหตุผลในการเปลี่ยนศาสนา และระยะเวลาในการเปลี่ยนศาสนา 

นูรอัยดา : ส่ิงที่ทําใหมาเขารับอิสลาม แรกๆ เร่ิมมีเพื่อนเปนมุสลิม ทั้งซอยมุสลิมทั้งนั้นเลย 
แมกระทั่งรานอาหารในซอยมีแตรานที่มุสลิมทํา หอพักเจาของก็เปนมุสลิม  เวลาเดินผานสวนกัน
ไปสวนกันมา จึงมองวามุสลิมนี่ก็สวยดีนะใสผาคลุมผมดูเรียบรอย และสวนใหญเปนมุสลิมจาก
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ภาคใตเยอะ ที่ทํางานมีคนมุสลิม เพื่อนที่ทํางานก็เปนมุสลิม เวลามาจากบานชอบเอามะตะบะมา
ฝากประจําแลวบอกวาแมพี่ทํามาฝาก  

และมีบังที่ทํางานคนหนึ่งทํางานรวมกันอยูฝายคลังสินคา ดวยความสนิทสนมจึงถามวา
ทําไมถึงนับถืออิสลาม บังตอบวาเขาเปนอิสลามตั้งแตกําเนิดแลว และจึงถามหลายอยางเกี่ยวกับ
อิสลาม พี่ที่เปนเพื่อนมุสลิมจึงแนะนําใหไปที่โรงเรียนสันติชนใหลองไปศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับอิสลามดูวาชอบหรือไม เมื่อเขาไปศึกษาดูที่โรงเรียนสันติชนทุกๆ วันอาทิตยมีคนตางศา
สนิกเขาไปทําความเขาใจหรือศึกษาอิสลามกันมาก เมื่อเรียนจบจะมีการสอบเพื่อที่จะไดใบ
ประกาศนียบัตร แตวาฉันไมไดไปสอบ เพราะคิดวาทําได(ความคิดในตอนนั้น)  

กอนที่จะเขารับอิสลาม ไดมีปญหาเกิดขึ้นมากมายหลายอยางในชีวิต จึงรูสึกสับสน
วุนวายกับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน เร่ืองชีวิตคู  ปญหาในที่ทํางาน เปนตน ซึ่งฉันหาทางออกไมเจอ
เลย และไมรูจะพึ่งใคร ยังคิดวาถาเราตายไปตอนนั้น เราจะไปอยูที่ใหน เพราะมีเร่ืองมากมาย 
เครียดตลอดเวลา ชีวิตคูที่ผานมาก็มีแตการเอาเปรียบทําใหรูสึกเหนื่อยหนายมากมาย จนมาวัน
หนึ่งจึงประกาศแยกทางเดินในชีวิตคู   

ในระหวางที่ฉันทําการศึกษาอิสลามอยูนั้นมีบททดสอบจิตใจของมากมายจากองคอัลลอฮ ฺ
 ไมวาจะเปนในเรื่องความฝนที่แปลก และไมสามารถกินหมูได ถาไดกลิ่นหรือกินนิดเดียว

ทองเสียอยางแรงมากเลย ฉันจึงคิดวาอัลลอฮฺ  ได เปดทางใหเขามารับอิสลามแลวแนๆ  และ
แลวจึงตัดสินใจในการเขารับอิสลามที่โรงเรียนสันติชน  บังที่ทํางานก็ไปเปนพยานให และได
ของขวัญจากการเขารับอิสลามก็คือ ผาละหมาด ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาเพื่อเปลี่ยนศาสนา
ประมาณ 6 เดือน ถานับมาจนถึงปจจุบันรวมเปนระยะเวลาประมาณ 5 ป 

 
Islammore :  ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 
นูรอัยดา : ปญหาและอุปสรรคหลังจากเปลี่ยนมารับอิสลามแลวคือ ฉันไดแตงงานกับบัง และยาย
มาอยูที่จังหวัดปตตานี ซึ่งโอกาสที่จะกลับไปบานเกิดก็นอยลงทุกที แตก็ไมเคยคิดวาเปนอุปสรรค 
เพราะมีพี่สาวอยูที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเขารับอิสลามนานแลว อุปสรรคที่พบเจอในชวงแรก คือ กลัวทํา
ตัวไมถูก กลัวคนอื่นมองวาตนเองเปลี่ยนไป  เพื่อนที่คบกันมานานถามแลวถามอีกวาแนใจแลว
หรือ ซึ่งทําใหบางครั้งรูสึกไขวเขว แตก็ผานพนไปไดดวยดี และยายมาอยูที่บานของบัง อุปสรรค 
อีกอยางหนึ่งคือ ภาษามลายู และสายตาของชาวบาน แตก็ผานไปไดดวยดี (อัลฮัมดุลิลลาฮฺ) 

 
Islammore :  ความรูสึกตอครอบครัวเดิม(พอและแม) ทานเคยมาเยี่ยมที่ปตตานีไหม ? 
นูรอัยดา : ยังรักและเคารพพอและแมเหมือนเดิม เพราะพอแมเปนผูใหกําเนิดเรามา เราก็ไมควรที่
จะลืมพอและแมของเรา กอนที่จะเขารับอิสลามไดบอกเหตุผลกับแมแลว ซึ่งแมก็บอกวาให
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ตัดสินใจเองเพราะโตแลว ถาคิดวาดีก็ทําในสิ่งที่ตองการ และใหเปนคนดีเปนคนที่มีความอดทน 
ทานไมเคยมาเยี่ยมที่ปตตานีเพราะระยะทางไกล ฉันคิดจะกลับไปเยี่ยมพอกับแม แตก็มีเหตุที่ไป
ไมไดและตั้งใจวาถาภารกิจที่กําลังทําอยูเสร็จส้ิน อินชาอัลลอฮฺจะกลับไปเยี่ยมในปหนา(เดือน
เมษายน 54) ความรูสึกของทานแมรักลูกทุกคน และเปนหวงลูกทุกคน แตสําหรับฉันแมเคยบอก
วา แมสบายใจแมไมคอยเปนหวงเทาไร สามารถเอาตัวรอดได ไมคอยทําอะไรใหแมไมสบายใจ แต 
ถาถามวาแมคิดถึงไหม ตองคิดถึงนะ แมเหงาไหม แมเหงา แตแมก็ยังมีพี่ชาย 2 คน  พี่สาว 1 คน 
อยูดวย สวนฉันก็สงขาวใหเสมอและยังรักแมเหมือนเดิม  

  
Islammore :  อะไรที่ทําใหคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนาอิสลาม ? 
นูรอัยดา : ฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอิสลาม คือ ความเปนมุสลิมที่มีหลักการศรัทธา มีพระเจาองค
เดียว คือ อัลลอฮฺ  และแบบอยางที่ดีก็คือ ทานนบีมุฮัมหมัด  นั่นเอง ฉันไดเรียนรูจึงมีความ
เชื่อมั่นวาทุกสิ่งที่เปนอิสลามจะตองมีทางออกที่ดีเสมอ และมีที่มาที่ไป ต้ังแตเกิดจนมาถึงหลุมฝง
ศพ 

 
Islammore :  คุณคิดวาหลังจากการเปลี่ยนศาสนาแลว ชีวิตคุณจะเปนอยางไร ? 
นูรอัยดา : ชีวิตหลังจากเปลี่ยนศาสนาแลว มีความรูสึกที่ดีกวาเดิม มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดี คือการ
ละหมาดขอพรตอองคอัลลออฮฺ  หมั่นอานหนังสือศาสนาที่เกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ที่อยากจะ
รู  และหมั่นละหมาดสุนัต(อิบาดะฮฺ) ไมมีใครเห็นแตอัลลออฮฺ   เห็นเรา วามีความตั้งมั่นจริงแค
ไหน และอัลลอฮ  ไดประทานริสกีใหอยูเร่ือยๆ  เมื่อยายมาอยูบานบัง จึงมาทําหนาที่เปนครูที่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและใหความรูกับเด็กๆ และเปนตัวอยางที่ดีใหกับนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวของเราในฐานะเปนผูใหความรู ซึ่งเริ่มต้ังแตศรีษะจรดปลาย
เทา  

ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นหลังจากรับอิสลาม ชวงแรกจะใชผาคลุมส้ัน แตเมื่ออยูๆ ไป
รูสึกมันไมใชมุสลิมอยางเต็มตัว ก็เลยเปลี่ยนเปนผาคลุมใหญแทนซึ่งเมื่อสวมใสแลวมีความรูสึก
มั่นใจวา เราเปนมุสลิมจริงๆ กอนไปทํางานในแตละวันถาเวลามีเหลือนิดหนอยก็จะละหมาดดุฮา
กอนไปทํางาน เพื่อกิจการงานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น เพื่ออัลลอฮฺตะอะลานั่นเอง และสิ่งหนึ่งที่ทํา
ใหชีวิตเปลี่ยนไปอีกอยางคือ ความอดทน เพราะตอนนี้รูสึกวาตนเองมีความอดมนมากกวาแต
กอน  ซึ่งความอดทนเปนสวนหนึ่งที่อัลลอฮฺ  จะทรงโปรดปรานและตอบแทนใหกับฉัน 

 
Islammore :  สังคมมลายูมุสลิม ไดใหอะไรกับเราบาง และอยากใหพวกเขาปรับเปลี่ยน
อะไรบาง ? 
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นูรอัยดา : สังคมมลายูมุสลิม ไดใหความรูในดานศาสนาเพิ่มเติม เมื่อไมทราบอะไรก็สามารถ
สอบถามไดทุกอยาง การแตงกายที่ปกปดมิดชิด ซึ่งฉันก็พยายามปฏิบัติเชนนั้น การเปนอยูแบบ
เรียบงาย เวลาบานไหนมีงานก็ชวยกันแบบเต็มใจ มีความรักสามัคคีกันในหมูคณะ  

แตอยากใหมีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องการแตงกายของวัยรุนมุสลิม เพราะไดรับคานิยมจาก
ประเทศเพื่อนบานและทางเมืองหลวง อีกทั้งสื่อที่ออกมาในปจจุบันคอนขางเปนกระแสใหทําตาม 
และการอยูกินกันกอนแตงงานของหมูวัยรุน อยากใหพวกเขาไดคิดถึงโลกหนาที่เรากําลังจะไป  

อีกประการหนึ่งก็คือ ในเรื่องของภาษาทองถิ่นจะเปนที่นิยมมากในหมูของมลายู แตก็ตอง
คํานึงถึงวาภาษาไทยเปนภาษาราชการ ซึ่งเห็นไดจากการสอนที่โรงเรียนนักเรียนจะรูภาษาไทย
นอยมาก และไมคอยยอมรับรับภาษาไทยเทาไรนัก  แตฉันก็พยามปลูกฝงใหเด็กไดรูถึงคุณคาของ
ภาษาไทยมากขึ้นและเปนตัวอยางที่ดีใหแกเด็กเสมอ ไมวาการแตงกาย  การพูดจา เปนตน 

 
Islammore :  เราจะสอนลูก เลี้ยงลูกโดยวิธีไหน ? 
 นูรอัยดา : ขอดีการเลี้ยงลูกในสังคมปจจุบันจะมีการเลี้ยงดูที่ใหเด็กไดเรียนรูอะไรในโลกกวาง ให
เด็กรูจักชวยเหลือตนเอง 

ขอเสียของการเลี้ยงแบบสมัยนี้ คอนขางปลอยลูกใหเปนอิสระเกินไป เด็กเปลี่ยนไปตาม
กระแสของสังคมอยางรวดเร็ว 

ขอดีการเลี้ยงลูกแบบมลายู  คือ  การอานหรือเปดอัลกุรอานใหลูกฟง กอนกินอะไรใหอาน
บิสมิลลาฮฺเพื่อเปนการปลูกฝง เวลาไปละหมาดก็จะพาไปดวย 

ขอเสียการเลี้ยงลูกแบบมลายู คือ สวนใหญจะไมปลอยใหลูกจัดการอะไรดวยตนเอง และ
เด็กคอนขางที่จะกาวราว 

การเลี้ยงดูลูกของฉัน จะเล้ียงดูแบบใหเหตุผลกับลูก สอนไมใหเอาแตใจตนเอง สอนให
เรียนรูดวยตนเองบางครั้ง และใหลูกอยูในสังคมโดยนําไปฝากเรียน  ซึ่งกลับมาเขาก็จะเลาใหฟงวา
วันนี้คุณครูสอนอะไร แลวเขาทําอะไรบาง  ฉันจะพยายามเลี้ยงลูกทั้ง 2 คนใหเปนคนดีและเปน
บาวที่ดีของอัลลอฮฺ  อินชาอัลลอฮฺ 

 
Islammore :  อยากฝากบอกอะไรถึงพี่นองมุสลิม และสังคมมุสลิมของเรา .... 
นูรอัยดา : อิสลามถือเปนศาสนาแหงสันติภาพ  เมื่อเวลาที่อยูบนโลกดุนยาอยากใหพี่นองมุสลิม
ทําอิบาดะฮฺใหมาก เพื่อที่จะสบายในโลกอาคิเราะฮฺ เพราะสังคมมุสลิมของเราในปจจุบัน บางคน
ยังไมทราบวามุสลิมตองทําอะไรบาง ควรที่จะพยามยามทําความเขาใจกับอิสลามใหเยอะๆ เพราะ
อัลลอฮฺ จะตอบรับมุสลิมก็ตอเมื่อมุสลิมนั้นเปนมุสลิมที่มีอีมาน มีความศรัทธาอยางแทจริง 
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Islammore :  เรื่องอื่นๆ ที่บอกเลาเรื่องราว เพื่อเปนขอคิดใหกับสังคมโดยทั่วไป 

นูรอัยดา : ความพยายามอยูที่เรา  ความสําเร็จอยูที่อัลลอฮฺ  
ดุนยา คือ ทางผาน   อัลกุรอาน คือ ทางนํา 

การใหโอกาสคนเปนสิ่งที่ดี เพื่อประชาติชาตินี้ เราควรที่จะดะอฺวะฮฺเผยแพรใหผูที่ยังไม
เขาใจไดเขาใจในศาสนาอิสลาม และทําอิบาดะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ  เทานั้น 

  

 Islammore : ขออัลลอฮฺประทานความเขมแข็งใหกับครอบครัวของนูรอัยดา ใหพวกเขาไดเปน
แบบอยางที่ดึแกบรรดาพี่นองมุสลิมดวยเถิด 

 
อามีน ยาร็อบบัลอาลามนี 

29/11/2553 
 

ที่มา 
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