เพื่อนผมมีชาวมุสลิมมาชอบ ชาวพุทธจะแตงงานกับชาวมุสลิมไดหรือไมครับ
คําถาม-คําตอบประจําเดือนพฤษภาคม 2552
ดร.ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท
http://www.bodhinanda.com

คําถาม 6: ขอขอบพระคุณทานอาจารยที่กรุณาตอบคําถาม ผมมีคําถามของเพื่อนคนหนึ่งที่อยากเรียนถามทาน
อาจารยมานาน เพื่อนผมเปนผูหญิงครับ อยูในระหวางมีผูชายมุสลิมมาชอบพอ ซึ่งก็ดูเหมือนวาจิตใจกําลังจะ
เอนเอียงไปบางแลว เพียงแตติดขัดอยูที่วานับถือคนละศาสนา ทานอาจารยพอจะชวยแนะนําไดมั้ยครับวาถาคน
ไทยพุทธแตงงานกับชาวมุสลิมจะมีปญหาอะไรหรือปลาวครับ? ทายที่สุดนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรด
ดลบันดาลใหอาจารยปฐมพงษ มีความสุขความเจริญ ตลอดไปครับ (วิเชียร [นามแฝง]/มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา นครปฐม)
คําตอบ: ผมจําไมไดวา เคยตอบคําถามเรื่องอะไรไปเมือไหร แตไมเปนไร ความจริงแลว อยากใหเจาตัวเขียน
มาเลาปญหาใหฟงดวยตนเองจะดีกวามาก ถากําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดล บอกโทรศัพทไวดวย บางทีการ
ตอบคําถามก็ตอบแบบพอใหมองเห็นภาพรวม ไมไดใหรายละเอียดมากนัก แตถาไดคุยกันทางโทรศัพทจะ
อธิบายแงมุมตางๆ ไดมากขึ้น
ตองเขาใจไวหนอยนะครับวาการเปลี่ยนศาสนาสําหรับชาวมุสลิมเปนฮะรอม (สิ่งตองหาม) มุสลิมที่เปลี่ยน
ศาสนาเพราะไปเชื่อคําสอนศาสนาอื่น อิสลามเรียกวามุรตัด หมายถึง ‘ผูที่สิ้นสภาพการเปนมุสลิม’ มีคําอาหรับ
อยูสองคําที่ใชหมายถึงคนกลุมนี้คือกุฟุร (ผูปฏิเสธศรัทธา)หรือกาฟร อิสลามเชื่อวาพวกที่เปลี่ยนศาสนาเหลานี้
เมื่ อ ตายไปแล ว จะไปเกิ ด ในนรกตลอดกาล ดั ง นั้ น เป น ไปไม ไ ด เ ลยที่ มุ ส ลิ ม ที่ เ คร ง จะเปลี่ ย นมานั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา และก็เปนไปไมไดเลยที่มุสลิมที่เครงศาสนาจะหันไปชอบคนตางศาสนา เพราะเขายอมตอง
ตรวจสอบให ถี่ ถ ว นก อ นว า ผู ห ญิ ง หรื อ ผู ช ายที่ เ ขาไปรู จั ก นั้ น เป น มุ ส ลิ ม หรื อ ไม เพราะมุ ส ลิ ม ที่ เ คร ง ศาสนา
โดยปรกติจะแตงงานกับคนมุสลิมดวยกันเทานั้น การที่หนุมมุสลิมจะสมรสกับสตรีที่ศาสนาอนุมัติใหถือเปนฮะ
ลาล (บัญญัติที่ใหมุสลิมผูอยูในนิติภาวะพึงกระทํา) ซึ่งหมายความวาคนมุสลิมจักตองแตงงานกับคนมุสลิม
ดวยกันเทานั้น ฉะนั้น กอนจะมีแฟนเปนมุสลิมตองตรองใหถี่ถวนกอนวาจะมีปญหาตามมาในการเปลี่ยน
ศาสนาหรือไม ผมมีสองกรณีใหพิจารณาครับ:กรณีที่หนึ่ง มีชาวมุสลิมหลายคนแตงงานกับคนนับถือศาสนาอื่นแลวเปนอยูอยางสุขสบายดี เชน แตงงานกับ
คนนับถือศาสนาคริสตหรือพระพุทธศาสนา แลวอยูกันอยางสงบ ไมมีขอขัดแยงใดๆ เกิดขึ้น ตางก็ใหเกียรติกัน
ตามสมควร ญาติพี่นองคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็มิไดใชหลักศาสนาบีบบังคับ แตมีนักวิชาการชาวมุสลิม
ทานหนึ่งอธิบายใหผมฟงวามุสลิมที่แตงงานกับคนนับถือศาสนาอื่นแลวอยูกันนั้นไมใชมุสลิมที่เครงเทาไหรนัก
เพราะในความเปนจริง มุสลิมจะแตงงานกับคนนับถือศาสนาอื่นไมได
เมื่อแตงงานกันแลวก็พากันอยูใน
สภาพแวดลอมที่ไมไดเอาประเด็นทางศาสนามากดดันนัก ครอบครัวที่แตงงานกันเชนนี้ก็มีใหเห็นจํานวนมาก

พูดสั้นๆ วาความขัดแยงในครอบครัวไมมีถาแตละฝายตางไมไดอางหลักศาสนาเขามาบังคับกัน ครอบครัว
เหลานี้ก็จะอยูกันไปไดอยางราบรื่น เราจึงเห็นหลายครอบครัวอยูกันไดดวยความผาสุก
กรณีที่สอง มีชาวมุสลิมคบกับสาวชาวพุทธแลวมีปญหามาก มีลูกศิษยเลาใหฟงอีกที ซึ่งผมจําไดคราวๆก็คือ
หญิงสาวชาวพุทธไปมีแฟนเปนหนุมมุสลิม แรกเริ่ม ฝายชายก็บอกวาไมนามีปญหาอะไรในครอบครัว แตพอ
คบกั น เป น แฟนไปแลว ครอบครั ว ฝา ยชายรู วา ฝา ยหญิ ง เปน ชาวพุท ธก็ไ มยอมรั บ โดยเด็ด ขาด ฝา ยชายก็
พยายามพูดจากับครอบครัวตนเองวาใหอลุมอลวยบาง แตครอบครัวและญาติพี่นองไมยอม จึงสัญญาวาจะ
พยายามกลอมใหฝายหญิงนับถืออิสลามตามดวย แตฝายหญิงซึ่งชินกับวัฒนธรรมแบบไทยพุทธมาตั้งแตเด็กก็
ไมยอมเชนกัน ฝายชายก็เฝารอวาสักวันหนึ่ง เมื่อผูหญิงมีลูกแลว คงจะใจออนยอมเปนมุสลิมเชนตนเพื่อจะได
ประกอบพิธีทางศาสนาได จนบัดนี้ ทั้งสองคนมีลูกดวยกันแลว แตฝายหญิงก็ยังใจแข็ง ไมยอมเปลี่ยน จาก
พระพุทธศาสนาไปหาอิสลาม ทําใหประกอบพิธีแตงงานไมได จึงตองแอบๆ อยูกัน แลวเพื่อนฝายหญิงซึ่ง
เปนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมาถามผมวาควรจะหาทางออกยังไงดี นี่คือสิ่งที่เจ็บปวดมากสําหรับผูหญิง
ชาวพุทธหลังจากที่ไดเสียและมีลูกกับชาวมุสลิมแลวในประเทศไทยเรานี้เอง เพราะเธอนึกวาคนนับถือศาสนาอื่น
จะใจกวางยอมรับศาสนาที่เธอนับถือได เพราะเธอเติบโตมาภายใตวัฒนธรรมพุทธตั้งแตเด็ก ผมใหขอคิดดังนี้
ครับ:1) ประเทศไทยไมใชรัฐอิสลาม (Islamic State) และปกครองดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ไมใดใชกฎหมาย
ชะรีอะ (Sharia
Law) ของอิสลาม หนําซ้ํา ประเทศไทยยังปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ไมเหมือน
ประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศ ดังนั้น สังคมไทยจึงนาจะมีความยืดหยุนใหอิสระในการนับถือศาสนาสูง
มาก หลายๆ ครอบครัวที่เติบโตในแผนดินไทย ไมใชมุสลิมที่เครงครัดก็มีและไมใชพุทธที่เครงครัดก็มี คนเหลานี้
ก็แตงงานกันและอยูกันอยางมีความผาสุกไดถาไมมีแรงกดดันจากคนรอบขาง แตถามีแรงกดดันเขามา นาจะ
ลองปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดูวาคนไทยที่นับถือศาสนาตางกันจะสามารถอยู
รวมกันไดในประเทศไทยโดยไมตองเปลี่ยนศาสนาหรือไม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา ๓๗ ระบุไววา ‘บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณใน
การถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม
ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปน
การขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับ
ความคุมครองมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือ
ศาสนานิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรม
ตามความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น’
มาตรา 29 ระบุไววา ‘การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการ
ทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให
นํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม’
มาตรา ๓๐ ระบุไววา ‘บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น
กําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิไดมาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม’
2) ในการหาคูครองแตงงานและปองกันปญหาที่อาจจะพึงมีในอนาคต ชายหรือหญิงชาวพุทธตองระมัดระวัง
ตัวเองวาจะถูกสภาพแวดลอมบังคับใหเปลี่ยนศาสนาหรือไม? ที่จริงแลว การจะครองคูกันใหตลอดรอดฝง ผม
คิดวาทั้งชายและหญิงควรจะนับถือศาสนาเดียวกันนั่นแหละดีที่สุด เพราะจะไดใชหลักคําสอนศาสนาที่ตัวเอง
นับถือเปนหลักในการครองเรือนไดหรือเพื่อปองกันปญหาอันจะเกิดจากความตางในเรื่องศาสนาได อีกอยาง
ชีวิตคนเราเมื่อมีการแตงงานกันไปก็จะมีภาระรับผิดชอบมากมายขึ้น ตองทํางานหาเงินทองเพื่อความเปน
ปกแผนของครอบครัว ถานับถือศาสนาเดียวกันก็จะพากันเขาวัดหรือไปมัสยิดพรอมๆกัน อบรมสั่งสอนลูกใหมี
ศีลธรรมจรรยาดวยหลักการเดียวกัน ชีวิตก็จะมีความเปนปกแผนมากยิ่งขึ้น ถาจะมีปญหานับถือศาสนา
ตางกันเขามาใหปวดหัวอีก ชีวิตครอบครัวก็อาจลมสลายทีหลังได
3)คําวา ‘ศาสนาทุกศาสนาสอนใหทุกคนเปนคนดี’ เปนคําพูดที่คอนขางกวางเกินไป ชาวพุทธหลายคนหันไปนับ
ถือศาสนาอื่นเพราะแตงงาน โดยไม คิดใหรอบคอบวาจะเกิดปญหาอะไรเพราะคิดวาศาสนาทุกศาสนาจะ
เหมือนกัน เลยไมไดคํานึงวาถาคบหากับคนตางศาสนาจะมีปญหาตอไปในอนาคตหรือไม ที่จริง ศาสนาทุก
ศาสนาสอนใหคนเปนคนดี แตรายละเอียดของแตละศาสนามีแตกตางกันมาก ทั้งในเชิงอภิปรัชญา ตรรกะ
จริยศาสตรและวิธีเขาถึงความรู นอกจากนั้น วัฒนธรรมประเพณีความเปนอยูก็ตางกัน ดังนั้น เมื่อเปลี่ยน
ศาสนาไปก็เทากับเปลี่ยนวัฒนธรรมความเชื่อและความเปนอยูดวย จึงเปนเรื่องที่จะตองคิดกันใหรอบคอบ
กอนจะตัดสินใจคบคนตางศาสนา ทั้งนี้ เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตดังตัวอยางที่กลาว
มาได

