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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร ั%งนี%เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื/อศกึษาการบรหิารจดัการครอบครวัของ 
สามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิสิลามและเพื/อศกึษาสภาพปัญห
าและแนวทางการแกไ้ขในการ 
บรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคน ในพื %นที/ต 
าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั 
นราธวิาสโดยท าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอลักรุอาน อลัหะดษิ หนังสอืต 
ารา เอกสารทางวชิาการ 
อนิเตอรเ์น็ต และงานวจิยัที/เกี/ยวขอ้ง 
และเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณเ์ชงิลกึโดยใชก้ลุม่ตวัอย่างคอืครอบรวั 
มุสลมิในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ 
จงัหวดันราธวิาสที/สามมีภีรรยามากกวา่หนึ/งคน ทั%งหมด 
จ านวน ๕ ทา่น 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
การบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิิ
สลาม 
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ถอืวา่ เป็นรากฐานที/ส าคญัที/สดุ ผูน้ าครอบครวัตอ้งมคีวามยตุธิรรม 
มคีวามสามารถมอบคา่อปุการะเลี %ยงด ู
อยา่งครบถว้น และมกีารจดัตารางเวรคา้งคนื เป็นตน้ 
ซ ึ/งการที/สามมีภีรรยามากวา่หนึ/งคนนั%นอาจจะมคีวามไม่ 
เขา้ใจตอ่กนัในชว่งแรก เพราะขาดการเตรยีมตวัที/ดขีองสาม ี
และมคีวามบกพรอ่งในหนา้ที/ ซ ึ/งไดน้ าหลกัการ 
ของอสิลามมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ดว้ยการใหค้วามยตุธิรรม 
มอบสทิธพิงึไดต้า่งๆใหก้บัภรรยา เชน่ จดัแบ่ง 
ชว่งเวลาใหก้บัภรรยาอยา่งเทา่เทยีมกนั มอบคา่อปุการะเลี %ยงด ู (นัฟเกาะห)์ 
เป็นตน้ 
ค าส าคญั : การบรหิารจดัการ‚ ครอบครวั‚ บทบญัญตัอิสิลาม๒ 
 
 

MANAGEMENT OF FAMILIES FOR HUSBAND 

WITH MORE THAN ONE WIFE ACCORDING TO 

ISLAMIC PROVISIONS CASE STUDY OF 

PALUKASAMOK SUBDISTRIC BACHO DISTRICT 

NARATHIWAT PROVINCE 
 

 
ABSTRACT 

  
This research is Mixed Method Research based on the Qualitative Research and the 

Survey Research. The purposes of this study were: 1) to study the management of 

Muslim families that have more than one wife. 2) to study the problems of 

management of Muslim families that have more than one wife at Palukasamoc 

subdistrict, Bacho district, Narathiwat province. By studying and researching 

information from Al-quran, Al-hadith, textbooks, academic papers, internet, related 

research and collecting the data from the purposive sampling of the families with 

more than one wife at Palukasamoc subdistrict, Bacho district, Narathiwat province 

2 families for interview. The sample was selected from the people in Palukasamoc 

subdistrict, Bacho district, Narathiwat province. The results of the study 

management of Muslim families that have more than one wife at Palukasamoc 

subdistrict, Bacho district, Narathiwat province showed that the family management 

in Islam was the base of social structure and the most important social element. If 

each family was undisciplined, uneducated people and they did not understand 

about Islamic principle. The leader of family who was defect in duty will cause 

problems easily.  Management of Muslim families who have more than one wife to 

be effective must be fairness, providing full support and having knowledge in 

analyzing the home environment for example: the satisfaction of members in 

family. In addition to knowledge and management capabilities, the leaders of family 

must have knowledge in various ways as well. And the study of the problems of 
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management of Muslim families that have more than one wife at Palukasamoc 

subdistrict, Bacho district, Narathiwat province showed that it was caused by the 

unavailability of many factors. Both in knowledge and comprehensive 

understanding about family management which does not comply with Islamic 

provisions in management and the principles of conscientious practice. And the 

leader of family who was defect in duty causes problems in the family also. 

 

Keywords: Management ‚ Families ‚ Islamic Provisions3 

 

 
ความเป็นมาและความส าคญั 
 อสิลามคอื ศาสนาที/สนัต ินอบนอ้ม และจ านนตอ่พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดยีว 
(อลัลอฮฺ) เป็นศาสนาที/มคีวาม 
สมบูรณแ์ละไดก้ าหนดไวซ้ ึ/งแนวทางในการด าเนินชวีติ 
แกป่วงมนุษยอ์ยา่งครบถว้นในทกุมติดิา้น เพื/อใหม้นุษย ์
มคีวามสงบสขุทั%งในโลกนี%และโลกหนา้ 
 ครอบครวัเป็นพื %นฐานของชาตหิรอืสงัคมอสิลาม ค 
าสอนของศาสนาอสิลามถกูบญัญตัขิึ %นมาโดยพระเจา้  
(อลัลอฮฺ) ผูท้รงสรา้งจกัรวาลและมวลมนุษย ์ดงันั%น หนึ/งในขอ้บญัญตัทิี/ส 
าคญัของศาสนาอสิลามก็คอืการอนุมตั ิ
ใหผู้ช้ายสามารถมภีรรยาไดม้ากกวา่หนึ/งคนแตไ่ม่เกนิสี/คนในคราเดยีวกนั 
ดงัที/พระเจา้ (อลัลอฮฺ) ไดต้รสัใน 
คมัภรีอ์ลักรุอานไวว้า่ 
ความวา่ “และหากพวกเจา้เกรงวา่จะไม่สามารถใหค้วามยตุธิรรมใน บรรดาเด็ก 
ก าพรา้ได ้ก็จงแตง่งานกบัผูท้ี/ดแีกพ่วกเจา้ในหมู่สตร ีสอง คน หรอืสามคน 
หรอื 
สี/คน แตถ่า้พวกเจา้เกรงวา่พวกเจา้จะใหค้วาม ยตุธิรรมไม่ได ้ก็จงมแีตห่ญงิ 
เดยีว หรอืไม่ก็หญงิที/มอืขวาของพวกเจา้ครอบครองอยูนั่%นเป็นสิ/งที/ใกลย้ิ/งกวา่ 
ในการที/พวกเจา้จะไม่ล าเอยีง” (อลักรุอานซเูราะฮ อลั อนับยิาอ ์๒๑ : ๑๐๗) 
 ตวับทนี%ไดร้ะบุถงึการอนุญาตใหม้ภีรรยาไดห้ลายคนกบัสตรจี านวน สอง สาม 
หรอืสี/คน แตถ่า้ไม่ 
สามารถปฏบิตัติอ่ภรรยามากกวา่หนึ/งคนดว้ยความยตุธิรรมและความเสมอภา
คแลว้ เขาก็ไดร้บัค าแนะน าให ้
แตง่งานเพยีงคนเดยีว 
จงึกลา่วไดว้า่ศาสนาอสิลามมไิดส้นับสนุนใหแ้ตง่งานกบัผูห้ญงิหลายคนโดยป
ราศจาก 
เหตผุลทางศาสนา แตอ่นุมตัสิ าหรบัผูท้ี/สามารถปฏบิตัติามเงื/อนไขไดเ้ทา่นั%น 
ดงัที/ศาสดามูฮมัหมดักลา่วไวใ้นวจั 
นะวา่ 
) 
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ความวา่ ผูใ้ดก็ตามที/มภีรรยา ๒ คน แลว้เขาเอนเอยีงไปยงัคนหนึ/งในสอง คน 
นั%น เขาจะมาในวนักยิามะฮ ์(วนัแห่งฟื%นคนืชพี) โดยซกีหนึ/งของเขาเอยีง (อาบ ู
ดาวดู‚ ๑๙๙๙) 
 
ดงันั%นการบรหิารจดัการใหส้มาชกิในครอบครวัทกุคนมคีวามเป็นอยูท่ี/ดนัี%นเป็น
ภารกจิส าคญัที/ ผูน้ า 
ครอบครวัตอ้งถกูสอบสวนถงึความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที/ของตน 
ดงัที/ศาสดามูฮมัหมดักลา่วไวใ้นวจันะวา่๔ 
ความวา่ พึ/งทราบเถดิวา่ ทา่นทกุคนมหีนา้ที/ และทุกคนจะตอ้งรบัผดิชอบ 
ตอ่หนา้ที/ของพวกเขา ผูน้ าก็มหีนา้ที/ตอ่ผูใ้ตป้กครอง และตอ้งถกูถามถงึ 
ความรบัผดิชอบของเขา และคนหนึ/งก็มหีนา้ที/ตอ่ครอบครวั และตอ้งถกู 
ถามถงึความรบัผดิชอบตอ่ครอบครวัเชน่เดยีวกนั (อลับูคอร‚ี ๒๐๐๒) 
 
ซ ึ/งจากการไดส้งัเกตในสงัคมปัจจบุนันี%จะเห็นไดว้า่การบรหิารจดัการครอบครวั
ที/สามมีภีรรยามากกวา่ 
หนึ/งคนนั%น สว่นใหญผู่น้ าครอบครวัไม่คอ่ยใหค้วามส 
าคญัและละเลยการปฏบิตัหินา้ที/ที/ควรรบัผดิชอบตอ่ 
ภรรยา เชน่ ละเลยความยตุธิรรม 
ละเลยการมอบคา่อปุากระเลี %ยงดแูลอยา่งเสมอภาค เป็นตน้ จนกลายเป็น 
ปัญหาทางสงัคมเกดิขึ %น ทั%งที/การบรหิารจดัการครอบครวัมคีวามส าคญัมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ/งในครอบครวั 
ใหญท่ี/ประกอบดว้ยภรรยามากกวา่หนึ/งคนที/ผูน้ าครอบครวั (ผูเ้ป็นสาม)ี 
จะตอ้งค านึงถงึในเร ื/องของความ 
ยตุธิรรม ความเสมอภาค และสทิธติา่งๆ 
เพื/อใหบ้รรดาภรรยาทกุคนมคีวามเป็นอยูท่ี/ด ีและเพื/อใหเ้กดิสมัพนัธ ์
ที/ดรีะหวา่งบรรดาภรรยา ดว้ยเหตนีุ% 
ผูว้จิยัจงึสนใจที/จะศกึษาการบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยา 
มากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิสิลาม 
สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการครอบครวัของ 
สามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิสิลาม ในพื %นที/ต 
าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั 
นราธวิาส 
เพื/อเป็นแนวทางพื %นฐานในการบรหิารจดัการครอบครวัตามแนวทางศาสนาอสิ
ลาม อาทเิชน่ การให ้
ความยตุธิรรม ความเสมอภาพ แกส่มาชกิใน ครอบครวัในดา้นตา่งๆ 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
วตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
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1. 
เพื/อศกึษาการบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบ
ทบญัญตัอิสิลาม 
2. 
เพื/อศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการครอบครวัข
องสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/ง 
คน ในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
วธิดี าเนินการวจิยั 
 
การศกึษาวจิยัคร ั%งนี%เป็นการศกึษาเชงิคณุภาพในเร ื/องการบรหิารจดัการครอบ
ครวัของสามทีี/มภีรรยา 
มากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิสิลาม กรณีศกึษา ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ 
าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
โดยใชว้ธิกีารศกึษาจากเอกสารและภาคสนาม ผูว้จิยัไดก้ 
าหนดใชแ้บบสมัภาษณเ์ป็นเคร ื/องมอืในการเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล ซ ึ/งการรวบรวมขอ้มูลปฐมภมู ิไดแ้ก ่อลักรุอาน อลัหะดษิ 
และทศันะนักวชิาการตา่งๆ เอกสาร 
ทตุยิภมู ิไดแ้ก ่เอกสารตา่งๆ และแหลง่ขอ้มูลออนไลนท์ี/เกี/ยวขอ้ง โดยผูว้จิยัท 
าการศกึษาวจิยัโดยใชว้ธิกีารสุม่๕ 
กลุม่ตวัอยา่งจากประชากร โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์ลว้น 
ามาประมวลและวเิคราะหผ์ล ซึ/งขอบเขตของการวจิยั 
ในคร ั%งนี%๑.ขอบเขตดา้นเนื%อหา 
เป็นการศกึษาเกี/ยวกบัการบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่ 
หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิสิลาม 
และสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการระบบครอบครวั 
ของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคน ๒. ขอบเขตดา้นพื %นที/คอืในพื %นที/ต 
าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดั 
นราธวิาส ๓. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
โดยประชากรที/ใชใ้นการวจิยัคร ั%งนี%ท ั%งหมด ๕ ทา่น ไดแ้ก ่ 
ครอบครวัที/สามมีภีรรยามากกวา่หนึ/งคน ในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ 
าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
สรปุและอภปิรายผลการวจิยั 
จากการศกึษาวจิยัสามารถสรปุผลการวจิยัตามประเด็นวตัถปุระสงค ์ไดด้งันี% 
1. 
ดา้นการบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญั
ญตัอิสิลาม คอื การบรหิาร 
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จดัการครอบครวั 
ถอืเป็นฐานโครงสรา้งของสงัคมหรอืองคป์ระกอบทางสงัคมขนาดใหญท่ี/ส 
าคญัที/สดุ หากแต่ 
ละครอบครวัขาดระเบยีบ ขาดการรบัผดิชอบ ขาดการศกึษา 
และขาดความเขา้ใจที/ ถกูตอ้งตอ่ค าสอนของ 
อสิลาม หรอืผูน้ าครอบครวั (พ่อบา้นและแม่บา้น) ไม่สนใจ 
ไม่ดแูลรบัผดิชอบในสว่นที/ตนเองตอ้งรบัผดิชอบ 
หรอืลกูไม่รูจ้กัหนา้ที/ของตนเองแลว้ 
ความบกพรอ่งความออ่นแอและปัญหาตา่งๆ ก็ยอ่มจะเกดิขึ %นตามมาอยา่ง 
ง่ายดาย ซึ/งไม่ใชจ่ะเกดิขึ %นเฉพาะกบัครอบครวัหรอืระดบัรากหญา้เทา่นั%น 
แตม่นัจะกระจายออกจากบา้นแตล่ะ 
บา้นเขา้ฝังตวัอยูใ่นสงัคมสว่นรวม 
จนกลายเป็นปัญหาสงัคมที/ยากแกก่ารแกไ้ข และยากที/จะเยยีวยา (นิพล  
แสงศร‚ ๒๐๑๘) โดยการบรหิารจดัการครอบครวัใหเ้กดิประสทิธภิาพนั%น ผูน้ 
าครอบครวัจ าเป็นตอ้งมคีวามรูใ้น 
การ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในบา้น เชน่ ความพงึพอใจของสมาชกิ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูๆ และ ตอ้ง 
มคีวามเขา้ใจในตวัภรรยาและลกูๆทกุคน 
ซึ/งนอกจากศาสตรแ์ละความสามารถทางดา้นการจดัการแลว้ ผูน้ า 
ครอบครวัยงัตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นตา่งๆประกอบดว้ยเชน่กนั เชน่ 
๑).ความสมัพนัธใ์นครอบครวั คอื สามภีรรยา 
จ าเป็นตอ้งใหเ้กดิความสมัพนัธร์ว่มกนั ทั%ง ในดา้นความคดิและการกระท าทั%ง 
ดา้นจติวญิญาณและอารมณ ์
กลา่วคอื 
มกีจิกรรมการอา่นศกึษารว่มกนัปฏบิตัศิาสนกจิทางศาสนาบางอยา่งรว่มกนั 
ตลอดจนชว่ยเหลอืกนั 
ท างานบา้น และใชเ้วลาบางโอกาสในการหยอกลอ้กนับา้งตามสมควร เชน่ 
ทานอาหารรว่มกนั การท างานบา้น  
การสอนการบา้นใหล้กู เป็นตน้ หรอืเป็นลกัษณะการท 
ากจิกรรมรว่มกนันอกบา้นเพื/อเปลี/ยนบรรยากาศและ 
พกัผ่อนหยอ่นใจ เชน่ รบัประทานอาหารอาหารนอกบา้น ออกก 
าลงักายรว่มกนั เยี/ยมเยยีนเครอืญาตเิขา้รว่ม 
กจิกรรมของสงัคม เป็นตน้ 
ซ ึ/งการปฏบิตัติอ่กนัดว้ยดดีว้ยการใหเ้กยีรตซิ ึ/งกนัและกนั ชว่ยเหลอืแบ่งเบา 
ภาระหนา้ที/ รว่มกนั จะกอ่ใหเ้กดิความสมัพนัธท์ี/ดแีละเกดิความเชื/อมั/นตอ่กนั 
(รดูยีะห ์หะ‚ ซาฝีอ ีอาด า‚ 
2013) และที/ส าคญัที/สุดสามหีรอืผูน้ 
าครอบครวัตอ้งพยายามเรยีนรูแ้ละเอาแบบอยา่งจากทา่นศาสดา เกี/ยวกบั 
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บทบาทของทา่นตอ่ครอบครวั ๒).การอบรมขดัเกลาสมาชกิในครอบครวั คอื 
การอบรมสมาชกิในครอบครวัถอื 
เป็นสิ/งที/มคีวามจ าเป็นอยา่งยิ/ง การท 
าใหส้มาชกิในครอบครวัไดม้วีชิาความรูท้ี/จ าเป็นตามบทบญัญตัศิาสนา๖ 
อสิลาม เป็นหนา้ที/ของผูน้ าครอบครวัเพื/อตอบรบัค าสั/งใชข้องพระเจา้ 
(อลัลอฮฺ) ดงัที/ไดต้รสัในคมัภรีอ์ลักรุอาน 
ที/มคีวามวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย จงคุม้ครองตวัของพวกเจา้และ 
ครอบครวัของพวกเจา้ใหพ้น้จากไฟนรก”  
(อลักรุอาน ซเูราะฮฺ อตั-ตะหร์มี ๖๖ : ๖) โดยสามารถกลา่วไดว้า่ ครอบครวั คอื 
เป็นสว่นหนึ/งของสงัคม เมื/อ 
ครอบครวัด ีบุคคลก็ด ีเมื/อบุคคลด ีครอบครวัก็ด ีสงัคมก็ดดีว้ย 
ดว้ยเหตนีุ%อสิลามจงึใหค้วามส าคญั ตอ่ 
ครอบครวัเป็นอยา่งมาก และมขีอ้ก าหนดมากมายในคมัภรีอ์ลักรุอาน 
และแบบอยา่งของทา่นศาสดา เกี/ยวกบั 
ครอบครวั (อบัดลุลอฮ ์มานะ‚ ๒๐๑๘) 
ยิ/งโดยเฉพาะในกรณีที/สามหีรอืหวัหนา้ครอบครวันั%นมภีรรยามากกวา่ 
หนึ/งคนยิ/งควรตอ้งกระหนักในหลกัการของอสิลามตอ่การบรหิารจดัการครอบ
ครวัมากยิ/งขึ %นเพื/อป้องกนัการ 
เกดิปัญหาภายในครอบครวัขึ %น 
ซ ึ/งการมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนนั%นถอืเป็นบทบญัญตัทิี/ไดร้บัการอนุมตัจิากพร
ะ 
เจา้ส าหรบัผูท้ี/ศรทัธาตอ่พระเจา้ (อลัลอฮฺ) 
และบรรดาคมัภรีจ์ากฟากฟ้าไม่อาจจะปฏเิสธหรอืคดัคา้นเร ื/องนี%ได ้
และตามความเป็นจรงิแลว้การมภีรรยาเกนิกวา่หนึ/งคนในอสิลามเป็นแนวทางป
ฏบิตัทิี/ไดส้บืตอ่เนื/องกนัมาชา้ 
นาน ในศาสนาอื/นๆ ดว้ยเชน่กนั ดงันั%น 
เร ื/องนี%ไม่ใชเ่พยีงแคม่อียูใ่นศาสนาอสิลามเทา่นั%น ทวา่คอืบญัญตัทิาง 
ศาสนาที/มมีาอยา่งชา้นาน 
และเป็นที/รูจ้กัในศาสนาอื/นๆโดยเฉพาะในคมัภรีโ์ตราหเ์เละไบเบลิ 
บรรดาทา่นศา 
สนทตูกอ่นทา่นศาสนทตูมุฮมัหมดัตา่งมภีรรยาหลายคน อยา่งเชน่ 
ศาสนทตูอบิรอฮมี (อบัราฮมั) มภีรรยาสอง 
คน สว่นศาสนทตูยะกูบ๊ (จาคอป) มภีรรยาสี/คนสว่นศาสนทตูสไุลมาน 
(โซโลมอน) มภีรรยาหลายคน ...ฯลฯ  
ดงันั%น การมภีรรยาหลายคน ไม่ใชเ่ร ื/องใหม่เลย 
แตม่นัเป็นเร ื/องมาชา้นานแลว้ในอดตี (มุหมัมดั บนิ อบิรอฮมี  
บนิ อบัดลุลอฮ อตั-ตวุยัญริยี‚์ ๒๐๑๐) 
ซ ึ/งโดยในศาสนาอสิลามไดว้างแนวทางการปฏบิตัแิละการป้องกนัความ 
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ขดัแยง้ภายในครอบครวัที/สามมีภีรรยามากกวา่หนึ/งคน ดงันี% 
๑).การใหค้วามยตุธิรรม คอื อสิลามก าหนด ถา้ 
ชายที/ประสงคจ์ะแตง่งานนั%นแน่ใจวา่ไม่สามารถใหค้วามยตุธิรรมแกภ่รรยาไดแ้
ลว้ การแตง่งานนั%นถอืเป็นหะ 
รอม (เป็นที/ตอ้งหา้ม) ฉะนั%น ผูท้ี/ไม่สามารถจะน 
ามาซึ/งความยตุธิรรมแกภ่รรยาของตนพงึสงัวรเอาไวใ้หด้ ีและ 
ตอ้งมคีวามสามารถจดัสรรคา่ครองชพีใหก้บับรรดาภรรยา และลกูๆ ได ้
ถา้เขารูด้วีา่เขาไม่มคีวามสามารถก็ไม่ 
ควรมภีรรยามากกวา่หนึ/งคน ๒).การมอบคา่อปุการะเลี %ยงดคูรอบครวั คอื 
อสิลามไดก้ าหนดใหภ้รรยาไดร้บัคา่ 
อปุการะเลี %ยงดอูยา่งตอ่เนื/องเหมอืนกบัการไดร้บัการประกนัสงัคมอยา่งแน่นอน 
คอื ไดป้ระกนัใหแ้กภ่รรยา 
และบญัญตัใิหเ้ป็นหนา้ที/ของสามพีรอ้มกบัรกัษาสทิธใินดา้นการเงนิอยา่งครบ
ถว้น กลา่วคอื ภรยิามสีทิธติ่อ 
ทรพัยส์นิของตวัเองโดยฝ่ายสามไีม่มสีทิธทิี/จะเกี/ยวขอ้งเพราะสามตีอ้งรบัผดิชอ
บจา่ยใหแ้กภ่รรยา (อบัดลุลอฮ ์ 
มานะ‚ ๒๐๑๘) 
โดยตอ้งการสนองความตอ้งการของผูท้ี/อยูใ่นความดแูลในเร ื/องอาหารการกนิ 
เคร ื/องนุ่งห่ม ที/พกั 
อาศยัและปัจจยัยงัชพีตา่งๆ ที/สาม ีจ าเป็น (วายบิ) จะตอ้งจา่ย 
ใหแ้กภ่รรยาของเขา (มุหมัมดั บนิ อบิรอฮมี  
บนิ อบัดลุลอฮ อตั-ตวุยัญริยี‚์ ๒๐๑๐) ๓). การจดัเวรคา้งคนื (อลักอสม)์ 
ใหก้บับรรดาภรรยา คอื การที/ผูช้ายคน 
หนึ/งมภีรรยาหลายคน,และเขาไดพ้กั คา้งคนืกบัภรรยาคนหนึ/ง เขาจ 
าเป็นตอ้งพกัคา้งคนืกบัภรรยาคนอื/นๆของ 
เขาดว้ย (อรณุ บุญชม‚) โดยอสิลามไดก้ 
าหนดการจดัเวรคา้งคนืแกบ่รรดาภรรยา ดงันั%นผูท้ี/มภีรรยามากกวา่ 
หนึ/งคน แตไ่ม่เกนิสี/คนนั%นใหเ้ขาจดัเวรคา้งคนืแกบ่รรดาภรรยาของเขาทกุคน 
เพื/อใหเ้กดิความยตุธิรรมขึ %นใน 
ระหวา่งบรรดาภรรยาของเขาดว้ย (อรณุ บุญชม‚ ๒๐๐๗) 7 
2. 
ดา้นการสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการครอบครวัของ
สามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคน  
ในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
โดยจากการสมัภาษณพ์บวา่ การที/สามมีภีรรยา 
มากวา่หนึ/งคนนั%นโดยพื %นฐานสามหีรอืผูน้ 
าครอบครวัมคีวามรูค้วามเขา้ใจแลว้ในเร ื/องของหลกัการอสิลามวา่ 
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อนุญาตใหส้ามารถมภีรรยามกกวา่หนึ/งคนแตไ่ม่เกนิสี/คน 
ซึ/งสาเหตกุารที/ตดัสนิใจที/จะมภีรรยามากกวา่หนึ/งคน 
นั%นเพราะคดิวา่ มคีวามพรอ้ม มคีวามสามารถที/จะท าหนา้ที/ไดด้ ีคอื 
มคีวามพรอ้มทั%งกาย ใจ ทรพัยส์นิ และ 
ทางความคดิ และมคีวามคาดหวงัวา่ 
การมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนนั%นผูเ้ป็นสามจีะสามารถพึ/งพาในยามทกุข ์
ยากไดโ้ดยกอ่นที/จะแตง่งานคนถดัไปนั%นก็ไดบ้อกกลา่วและชี %แจงกบัภรรยากอ่
นไวแ้ลว้ และภรรยาก็ไดย้นิยอม 
เป็นอยา่งดซี ึ/งแมใ้นชว่งแรกมคีวามไม่เขา้ใจตอ่กนัเกดิขึ %น 
เพราะเกดิจากการขาดการเตรยีมตวัที/ดขีองสาม ี 
และมคีวามบกพรอ่งในหนา้ที/บา้ง 
รวมถงึความพรอ้มในดา้นการบรหิารจดัการภายในครอบครวั เพื/อใหเ้กดิ 
ความยตุธิรรมระหวา่งภรรยารวมถงึลกูๆดว้ย 
เพราะความยตุธิรรมถอืวา่เป็นเร ื/องที/ส าคญัอยา่งมาก ซึ/งไดน้ า 
หลกัการของอสิลามมาใชใ้นการบรหิารจดัการครอบครวั 
ดว้ยการใหค้วามยตุธิรรม ความเสมอภาค มอบสทิธ ิ
พงึไดต้า่งๆใหก้บัภรรยา เชน่ 
จดัแบ่งตารางชว่งเวลาใหก้บับรรดาภรรยาอยา่งเทา่เทยีมกนั 
การมอบคา่อปุการะ 
เลี %ยงดใูหก้บับรรดาภรรยาอยา่งครบถว้น (นัฟเกาะห)์ 
รวมทั%งมกีารสั/งสอนในเร ื/องของหลกัการอสิลามใหก้บั 
บรรดาภรรยา ซึ/งสามารถท าใหบ้รรดาภรรยาเกดิความเขา้ใจตอ่กนั 
และมคีวามชว่ยเหลอืซึ/งกนัและกนั 
อภปิรายผล  
 อภปิรายผลวจิยัเร ื/อง 
การบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตั ิ
อสิลาม กรณีศกึษา ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส 
มปีระเด็นที/สอดคลอ้งกบั 
วตัถปุระสงคข์องการวจิยัในคร ั%งนี% อนัไดแ้ก ่๑. 
ดา้นการบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/ง 
คนตามบทบญัญตัอิสิลาม ๒. 
ดา้นดา้นการสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการระบบ 
ครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคน ในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ 
าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส จงึ 
ขอน าอภปิรายผลการวจิยั ดงันี% 
1. 
ดา้นการบรหิารจดัการระบบครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบ
ทบญัญตัอิสิลาม คอื การ 
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บรหิารจดัการครอบครวั 
ถอืเป็นฐานโครงสรา้งของสงัคมหรอืองคป์ระกอบทางสงัคมขนาดใหญท่ี/ส 
าคญัที/สดุ  
หากแตล่ะครอบครวัขาดระเบยีบ ขาดการรบัผดิชอบ ขาดการศกึษา 
และขาดความเขา้ใจที/ ถกูตอ้งตอ่ค าสอน 
ของอสิลาม ความบกพรอ่งความออ่นแอและปัญหาตา่งๆ 
ก็ยอ่มจะเกดิขึ %นตามมาอยา่งง่ายดาย ซึ/งสอดคลอ้ง 
กบังานวจิยัของ รดูยีะห ์หะ‚ ซาฝีอ ีอาด า (๒๐๑๓) 
ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยัเร ื/อง การบรหิารจดัการครอบครวัที/ 
มภีรรยาหลายคนในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานีวา่ 
ระบบครอบครวัในศาสนาอสิลามมคีวามสมบูรณแ์บบ ตอ้ง 
มกีารก าหนดเป้าหมายกฎเกณฑ ์บทบาทหนา้ที/ 
และโครงสรา้งของระบบความสมัพนัธท์ี/ชดัเจน เพราะการ 
สรา้งครอบครวับนรากฐานของศาสนาจงึเป็นสว่นหนึ/งของการปฏบิตัติามค 
าสอนของศาสนา ซึ/งสามารถกลา่ว 
ไดว้า่ ครอบครวั คอื เป็นสว่นหนึ/งของสงัคม เมื/อครอบครวัด ีบุคคลก็ด ี
เมื/อบุคคลด ีครอบครวัก็ด ีสงัคมก็ด ี
ดว้ย ดว้ยเหตุนี%อสิลามจงึใหค้วามส าคญั ตอ่ครอบครวัเป็นอยา่งมาก 
โดยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นัชชมิา บา๘ 
เกาะ, ดษุฎ ีโยเหลา, วชิดุา กจิธรธรรม, ฐาศุกร จนัประเสรฐิ (๒๐๑๓) 
ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยัเร ื/อง การจดัการ 
ตนเองและการจดัการภายในครอบครวัของครสูตรมุีสลมิสมรส ที/น 
าไปสูค่รอบครวัอบอุน่: กรณีศกึษาจงัหวดั 
ยะลา วา่ครอบครวัที/อยูบ่นพื %นฐานของอสิลาม มวีถิกีารด 
าเนินชวีติตามศาสนาอสิลามไดก าหนดไวแ้ละ 
องคป์ระกอบของครอบครวัอบอุน่ประกอบดว้ย ๒ ดา้น ไดแ้ก ่
ดา้นความรูส้กึที/มตีอ่ครอบครวั และดา้นการ 
แสดงออกทางพฤตกิรรม อนัไดแ้ก ่การมบีทบาทหนา้ที/ที/ชดัเจน 
การใชเ้วลารว่มกนัในครอบครวั การสื/อสารใน 
ครอบครวั การปลกูฝังเร ื/องศาสนา การมปีฏสิมัพนัธท์ี/ดใีนครอบครวั 
การแสดงความรกัในครอบครวั และการม ี
จติชว่ยเหลอืสงัคม โดยมขีอ้ก าหนดมากมายในคมัภรีอ์ลักรุอาน 
และแบบอยา่งของทา่นศาสดาเกี/ยวกบั 
ครอบครวั 
ยิ/งโดยเฉพาะในกรณีที/สามหีรอืหวัหนา้ครอบครวันั%นมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนยิ/
งควรตอ้งกระหนักใน 
หลกัการของอสิลามตอ่การบรหิารจดัการครอบครวัมากยิ/งขึ %นเพื/อป้องกนัการเ
กดิปัญหาภายในครอบครวัขึ %น  
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ซึ/งการมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนนั%นถอืเป็นบทบญัญตัทิี/ไดร้บัการอนุมตัจิากพร
ะเจา้ส าหรบัผูท้ี/ศรทัธาตอ่พระเจา้  
(อลัลอฮฺ) 
ตามความเป็นจรงิแลว้การมภีรรยาเกนิกวา่หนึ/งคนในอสิลามเป็นแนวทางปฏบิั
ตทิี/ไดส้บืตอ่เนื/องกนั 
มาชา้นาน ซึ/งไดส้อดคลอ้งอกีคร ั%งกบังานวจิยัของ รดูยีะห ์หะ‚ ซาฝีอ ีอาด า 
(๒๐๑๓) ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยั 
เร ื/อง การบรหิารจดัการครอบครวัที/มภีรรยาหลายคนในอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัปัตตานีวา่ การที/บทบญัญตั ิ
ศาสนาอสิลาม ไดอ้นุญาตใหผู้ช้ายมภีรรยาไดม้ากกวา่หนึ/งแตไ่ม่เกนิสี/คน 
ภายใตเ้งื/อนไขที/เหมาะสมเป็นการ 
แสดงถงึความสมบูรณแ์ละความครอบคลมุของบญัญตัทิางศาสนาที/สามารถส
นองความตอ้งการของมนุษยเ์พื/อ 
รกัษาไวซ้ ึ/งศลีธรรมอนัดงีามในสงัคม 
ตลอดจนสรา้งความสมดลุใหแ้กส่ภาวะของสงัคมในทกุยคุสมยั ซ ึ/งมนุษย ์
ในแตล่ะยคุสมยัจงึตอ้งน 
าบทบญัญตัมิาปฏบิตัอิยา่งรอบคอบใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องศาสนา 
โดยใน 
ศาสนาอสิลามไดว้างแนวทางการปฏบิตัแิละการป้องกนัความขดัแยง้ภายในคร
อบครวัที/สามมีภีรรยามากกวา่ 
หนึ/งคน ดงันี% ๑. การใหค้วามยตุธิรรม คอื อสิลามก าหนด 
ถา้ชายที/ประสงคจ์ะแตง่งานนั%นแน่ใจวา่ไม่สามารถ 
ใหค้วามยตุธิรรมแกภ่รรยาไดแ้ลว้ การแตง่งานนั%นถอืเป็นหะรอม 
(เป็นที/ตอ้งหา้ม) ซ ึ/งมคีวามสอดคลอ้งกบั 
งานวจิยัของ อานีสะ มะดเียาะ (๒๐๑๑) ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยัเร ื/อง 
ทศันะคตสิตรมุีสลมีะฮฺตอ่ชายที/มภีรรยา 
มากกวา่หนึ/งคนในอสิลาม กรณีศกึษาสตรมุีสลมีะฮ ต าบลเรยีง อ 
าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส วา่ หากวา่ 
ผูช้ายจะมภีรรยามากกวา่หนึ/งแตไ่ม่สามารถปฏบิตัเิงื/อนไขและไม่มคีวามยตุธิร
รมก็ไม่สมควรที/จะมภีรรยา 
มากกวา่หนึ/งคน เพราะจะเกดิปัญหาใหก้บัภรรยาคนแรก เชน่ 
มกีารทะเลาะเบาะแวง้ เกดิปัญหาครอบครวั 
แตกแยก ๒. การมอบคา่อปุการะเลี %ยงดคูรอบครวั คอื อสิลามไดก้ 
าหนดใหภ้รรยาไดร้บัคา่อปุการะเลี %ยงดอูยา่ง 
ตอ่เนื/องเหมอืนกบัการไดร้บัการประกนัสงัคมอยา่งแน่นอน คอื 
ไดป้ระกนัใหแ้กภ่รรยาและบญัญตัใิหเ้ป็นหนา้ที/ 
ของสามพีรอ้มกบัรกัษาสทิธใินดา้นการเงนิอยา่งครบถว้น ๓. การจดัเวรคา้งคนื 
(อลักอสม)์ ใหก้บับรรดาภรรยา  
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คอื การที/ผูช้ายคนหนึ/งมภีรรยาหลายคน,และเขาไดพ้กั 
คา้งคนืกบัภรรยาคนหนึ/ง เขาจ าเป็นตอ้งพกัคา้งคนืกบั 
ภรรยาคนอื/นๆของเขาดว้ย โดยอสิลามไดก้ 
าหนดการจดัเวรคา้งคนืแกบ่รรดาภรรยา ดงันั%นผูท้ี/มภีรรยามากกวา่ 
หนึ/งคน แตไ่ม่เกนิสี/คนนั%นใหเ้ขาจดัเวรคา้งคนืแกบ่รรดาภรรยาของเขาทกุคน 
เพื/อใหเ้กดิความยตุธิรรมขึ %นใน 
ระหวา่งบรรดาภรรยาของเขาดว้ย ๙ 
2. 
ดา้นสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขในการบรหิารจดัการระบบครอบครวัข
องสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/ง 
คน ในพื %นที/ต าบลปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส พบวา่ 
การที/สามมีภีรรยามากวา่หนึ/งคนนั%น 
โดยพื %นฐานสามหีรอืผูน้ 
าครอบครวัมคีวามรูค้วามเขา้ใจแลว้ในเร ื/องของหลกัการอสิลามวา่อนุญาตใหส้
ามารถม ี
ภรรยามกกวา่หนึ/งคนแตไ่ม่เกนิสี/คน 
ซึ/งสาเหตกุารที/ตดัสนิใจที/จะมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนนั%นเพราะคดิวา่ ม ี
ความพรอ้ม มคีวามสามารถที/จะท าหนา้ที/ไดด้ ีคอื มคีวามพรอ้มทั%งกาย ใจ 
ทรพัยส์นิ และทางความคดิ และม ี
ความคาดหวงัวา่ 
การมภีรรยามากกวา่หนึ/งคนนั%นผูเ้ป็นสามจีะสามารถพึ/งพาในยามทกุขย์ากได ้
โดยกอ่นที/จะ 
แตง่งานคนถดัไปนั%นก็ไดบ้อกกลา่วและชี %แจงกบัภรรยากอ่นไวแ้ลว้ 
และภรรยาก็ไดย้นิยอมเป็นอยา่งด ีซ ึ/งแมใ้น 
ชว่งแรกมคีวามไม่เขา้ใจตอ่กนัเกดิขึ %น 
เพราะเกดิจากการขาดการเตรยีมตวัที/ดขีองสาม ีและมคีวามบกพรอ่งใน 
หนา้ที/บา้ง รวมถงึความพรอ้มในดา้นการบรหิารจดัการภายในครอบครวั 
เพื/อใหเ้กดิความยตุธิรรมระหวา่ง 
ภรรยารวมถงึลกูๆดว้ย เพราะความยตุธิรรมถอืวา่เป็นเร ื/องที/ส าคญัอยา่งมาก 
ซึ/งไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ  
(รดูยีะห ์หะ‚ ซาฝีอ ีอาด า‚ ๒๐๑๓) ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยัเร ื/อง 
การบรหิารจดัการครอบครวัที/มภีรรยาหลาย 
คนในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตานี วา่ ปัญหาที/สง่ผลตอ่การ 
บรหิารจดัการครอบครวัมุสลมิที/มภีรรยาหลายคน  
อนัไดแ้ก ่
การที/ครอบครวัตอ้งประสบกบัสภาวะความเครยีดในชว่งของการปรบัตวั ผูน้ 
าครอบครวัขาดการ 
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เตรยีมความพรอ้มในการสรา้งฐานความเขา้ใจที/ถกูตอ้งแกภ่รรยาคนที/หนึ/ง 
ซ ึ/งไดน้ าหลกัการของอสิลามมาใช ้
ในการบรหิารจดัการครอบครวั ดว้ยการใหค้วามยตุธิรรม ความเสมอภาค 
ซึ/งไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมุทั 
นา สนิสวสัดิ Z‚ พ.ต.หญงิ ดร. พนมพร พุ่มจนัทร (๒๐๑๔) 
ที/ไดก้ลา่วในผลการวจิยัเร ื/อง ครอบครวั: การจดัการ 
ความขดัแยง้ของคูส่มรสเพื/อการครองรกัอยา่งยั/งยนื วา่ 
แนวทางในการจดัการความขดัแยง้เพื/อการครองรกั 
อยา่งยั/งยนื คอื ใชค้วามรกัใน กระบวนการแกไ้ขปัญหา 
ยอมรบัในความแตกตา่งระหวา่งกนั มกีารสื/อสารที/ดมี ี
ความรบัผดิชอบใน บทบาทหนา้ที/ของตนเอง มสีว่นรว่มในการสรา้งครอบครวั 
และใชศ้ลีธรรมในการด าเนิน 
ชวีติสมรส รวมถงึมอบสทิธพิงึไดต้า่งๆใหก้บัภรรยา เชน่ 
จดัแบ่งตารางชว่งเวลาใหก้บับรรดาภรรยาอยา่งเทา่ 
เทยีมกนั การมอบคา่อปุการะเลี %ยงดใูหก้บับรรดาภรรยาอยา่งครบถว้น 
(นัฟเกาะห)์ รวมทั%งมกีารสั/งสอนในเร ื/อง 
ของหลกัการอสิลามใหก้บับรรดาภรรยา ซึ/งสามารถท 
าใหบ้รรดาภรรยาเกดิความเขา้ใจตอ่กนั และมคีวาม 
ชว่ยเหลอืซึ/งกนัและกนั  
ขอ้เสนอแนะและการน าไปใชป้ระโยชน ์
 
การบรหิารจดัการครอบครวัของสามทีี/มภีรรยามากวา่หนึ/งคนตามบทบญัญตัอิิ
สลาม กรณีศกึษา ต าบล 
ปะลกุาสาเมาะ อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธวิาส คอื 
ควรมกีารจดัเวทเีสวนาใหค้วามรูเ้กี/ยวกบัการบรหิาร 
จดัการระบบครอบรวัตามแนวทางของอสิลามใหก้บัทั%งสามแีละภรรยาเพื/อท 
าความเขา้ใจถงึหลกัศาสนาอยา่ง 
ถอ่งแทแ้ละจดัท าเป็นคูม่อืประกอบ ทั%งนี% เพื/อสรา้งความพรอ้ม 
และสรา้งระบบการบรหิารจดัการครอบครวั 
อยา่งมปีระสทิธภิาพตอ่ไป๑๐ 
เอกสารอา้งองิ 
หนังสอื 
พระมหาคมัภรีอ์ลักรุอานแปลภาษาไทย สมาคมศษิยเ์กา่แห่งประเทศไทย 
พุทธศกัราช. (๒๐๐๕). อลัมาดนีะฮ ์:  
ศูนยก์ษตัรยิฟ์ะฮดัเพื/อการพมิพอ์ลักรุอาน. 
มุหมัมดั บนิ อบิรอฮมี บนิอบัดลุลอฮ อตั-ตวุยัญริยี.์ (๒๐๑๐). มุคตาซรีลุฟิกฮฺ 
อสิลาม.ี กรงุรยิาด : 
ส านักงานความรว่มมอืเพื/อเผยแพรแ่ละสอนอสิลาม. 
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ศูนยห์นังสอื มานพ วงศเ์สงี/ยม 
บทความในวารสาร 
สมุทันา สนิสวสัดิ Z‚ พ.ต.หญงิ ดร. พนมพร พุ่มจนัทร. ๒๐๑๔. ครอบครวั: 
การจดัการความขดัแยง้ของคูส่มรส 
เพื/อการครองรกัอยา่งยั/งยนื 
วารสารสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตรปี์ที/  
40 ฉบบัที/ ๒ หนา้ ๑๘๔-๑๙๕. 
นัชชมิา บาเกาะ, ดษุฎ ีโยเหลา, วชิดุา กจิธรธรรม, ฐาศกุร จนัประเสรฐิ. 
๒๐๑๓. การจดัการตนเองและการ 
จดัการภายในครอบครวัของครสูตรมุีสลมิสมรส ที/น าไปสูค่รอบครวัอบอุน่: 
กรณีศกึษาจงัหวดัยะลา  
วารสารอลั – ฮกิมะฮฺ มหาวทิยาลยัฟาฏอนี ฉบบัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษศาสตร ์
หนา้ ๖๑-๗๓. 
รดูยีะห ์หะ‚ ซาฝีอ ีอาด า. ๒๐๑๓. 
การบรหิารจดัการครอบครวัที/มภีรรยาหลายคนในอ าเภอเมอืง จงัหวดั 
ปัตตานี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 
อานีสะ มะดเียาะ. ๒๐๑๑. 
ทศันะคตสิตรมุีสลมีะฮฺตอ่ชายที/มภีรรยามากกวา่หนึ/งคนในอสิลาม 
กรณีศกึษาสตร ี
มุสลมีะฮ ต าบลเรยีง อ าเภอรอืเสาะ จงัหวดันราธวิาส มหาลยันราธวิาสราช 
นครนิทร.์ 
สื/ออนิเตอรเ์น็ต 
นิพล แสงศร.ี. การบรหิารจดัการงานของอมุมะฮ(์ประชาชาต)ิ. 2561. 
สบืคน้หาเมื/อวนัที/ ๒๓ กนัยายน ๒๕๖๒ 
จาก: httos://www.islammore.com. 
อบัดลุลอฮ ์มานะ. ความส าคญัของครอบครวั. ๒๕๖๑. สบืคน้หาเมื/อวนัที/ ๒๓ 
กนัยายน ๒๕๖๒ จาก:  

httos://www.islammore.com  


