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นับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์มาหลายชั่วอายุคนแล้ว 
 “อิสลาม” เป็นค�าภาษาอาหรับ  
หมายถึง อ่อนน้อม ยอมรับและเชื่อฟัง ถ้า
จะกล่าวถึงความหมายทางศาสนาแล้ว  
อิสลาม หมายถึง การยอมรับและการเชื่อ
ฟังต่อพระองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้เป็นเจ้า
เท่านั้น จึงได้ชื่อว่า “อิสลาม” และเป็นชื่อ
ศาสนาหนึ่งของโลกท่ีประมวลค�าสอนเป็น
ระบบของการด�าเนนิชวีติ (System of Life) 
นับต้ังแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต 
และการด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน มีค�าสอน
ให้ถือเป็นแนวปฎิบัตินับตั้งแต่ตื่นนอน
จนถึงเข้านอน กล่าวคือ อิสลามมีค�าสอน
และแนววิถีชีวิตที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ 
ส�าหรับในเรื่องความศรัทธาและอ�านาจ
สงูสดุแห่งพระผูเ้ป็นเจ้า หลกัความเชือ่ดังกล่าว 
ท�าให้มนุษย์มีความรู ้สึกปราศจากความ
กลวัต่าง ๆ  และท�าลายความเชือ่ทางไสยศาสตร์
โดยสิ้นเชิง  ท�าให้มีจิตส�านึกแห่งการมีอยู ่
ของพระผู ้ เป ็นเจ ้า ต ้องแสดงออกด้วย
การปฏิบัติตนเป็นส�าคัญ  

 ในช่วงเวลา 6-8 เดือนที่ผ่านมา 
กระแสสื่อสังคมมีการวิพากษ์ถึง “อิสลาม
และมุสลิม” ในมุมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
ซึ่งส่วนใหญ่จะออกมาในเชิงลบ โดยการ
กล่าววาจาจาบจ้วงถึงความเลวร้าย การ
สร้างความเสียหาย และล่วงล�้าถึงการ
ยึดครองประเทศชาติทีเดียว แม้กระทั่ง
การใส่ไข่ ป้ายสีและใส่ไคล้กล่าวหาว่าผู้น�า
ประเทศคนนั้น ผู้น�าสตรีคนนี้ ก็เป็นมุสลิม 
ในหน่วยงานน้ัน หน่วยงานนีก้ม็มีสุลมิอยู่มาก 
ท�าให้กฎระเบียบที่จะออกมาประกาศใช้
บังคับภาพรวมทั้งประเทศ  ก็จะเอื้อต่อคน
มุสลิมอย่างแน่นอน โดยใช้วิธีการกระจาย
ข้อมูลเท็จเหล่าน้ีผ่านสื่อสังคม (Social 
Media) ต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบท�าให้พี่น้อง
สังคมไทยส่วนใหญ่ เกิดภาวะแห่งความ
หวาดระแวง ต้ังข้อสงสัยต่อเพื่อนบ้าน 
เพ่ือนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมองค์กร
สถาบันที่เป็น “มุสลิม” อย่างปฏิเสธมิได้
 จริงอยู่ ถึงแม้การกระท�าเช่นนี้จะ
มาจากคนกลุ ่มหนึ่งที่ใช ้พฤติกรรมการ
แสดงออกผ่านสื่อสังคม และการจัดเสวนา
สัญจรไปตามสถานที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อจุด
ความคิดที่เรียกว่า “Hate Speech” หรือ
การพดูเพ่ือสร้างความเกลยีดชงัระหว่างกนั 
รวมท้ังการปลุกระดมเพ่ือสร้างกระแสต่อ
ต้านต่อ “อสิลามและมสุลมิ”ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ในขณะที่การแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าวน้ี ไม่เคยมีปรากฎการณ์ในสังคม
ไทยมาก่อนเลย เพราะคนไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือ “คนไทยมุสลิม” ก็มี
บรรพบรุุษทีร่่วมสร้างชาติสร้างแผ่นดินไทย 

          อสิลาม หาใช่ศาสนาใหม่แต่อย่าง
ใดไม่ แต่เป็นแก่นแท้ของศาสน์เดิมและ
เป็นทางน�าท่ีพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทาน
ให้แก่บรรดาศาสนทูตท่านก่อนหน้านี้ เช่น 
ศาสนทตูอาดมั (Adam)  นฮ์ู (Noah)  สุไลมาน 
(Solomon) อบิรอฮมี (Abraham) อสิมาอลี 
(Ismail) อิสหาก (Isaac)  ดาวูด (David)  
มูซา (Moses) และอีซา (Jesus Christ) 
ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท ่านทั้ง
หลายที่กล่าวถึงด้วยเถิด และมีพระคัมภีร์         
อัลกุรอานเป็นพระด�ารัสแห่งพระผู้เป็นเจ้า
ที่ได้ถูกประทานลงมาผ่านท่านศาสนทูต
มุฮัมมัด (Muhammad) ศาสนทูตท่าน
สุดท้าย และถือเป็นที่มาแห่งหลักค�าสอน
ทั้งมวลส�าหรับมนุษยชาติ และกฎหมาย
อิสลามตราบถึงทุกวันนี้
 “มสุลมิ” หมายถึง บคุคลทีน่ับถือ
ศาสนาอิสลาม ค�าว่า มุสลิม ยังมีความ
หมายรวมถึง ผู้ใฝ่สันติ ผู้ยอมมอบกายและ
หัวใจต่อพระผู้เป็นเจ้า ส่วนบุคคลที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จะมีสัญชาติใดก็ตาม อาจ
จะเรียกน�าด้วยสัญชาตินั้น ๆ  และตามด้วย
ค�าว่า “มุสลิม” ก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศที่มีชนส่วนใหญ่มิใช่มุสลิม เช่น 
ไทยมสุลมิ ไชนสีมสุลมิ (จีนมสุลิม) อเมรกัิน
มุสลิม เจปานีสมุสลิม (ญี่ปุ ่นมุสลิม) และ
โคเรียนมุสลิม (เกาหลีมุสลิม) เป็นต้น
 ส่วนค�าว่า “Islamophobia” หรอื 
โรคเกลยีดกลวัอิสลาม เป็นแนวคดิท่ีใช้กนั
อย ่างแพร ่หลายโดยทั่วไป ท้ังแวดวง
วิชาการและสาธารณะชน แนวคิดนี้มี
พฒันาการตัง้แต่ต้นปี 2000 โดยนกัการเมอืง
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องค์กรพัฒนาเอกชน (NOGs) นักวิจารณ์
เก่ียวกับประเด็นสาธารณะ และองค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อเรียกร้องความสนใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการท�าร้ายชาวมุสลิม
และศาสนาอสิลาม ในสงัคมเสรปีระชาธปิไตย
ตะวันตก ไม่ว่าโดยการกระท�าหรือโดยการ
ใช้วาจาก็ตาม  
 ผลงานของ Edward Said เมื่อ
ต้นทศวรรษ 1970 ได้เขียนเรื่อง “Orien-
talism” ซึง่แสดงให้เห็นว่า “โลกตะวนัตก” 
ได้สร้างภาพลักษณ์และความรูส้กึในเชงิลบ
ต ่ออิสลามมายาวนาน หลั งจากนั้ น 
Islamophobia ก็ได้อุบัติขึ้นเป็นวาทกรรม
ร่วมสมัยจากการพิมพ์รายงานในปี ค.ศ. 
1997 เร่ือง “Islamophobia : A Challenge 
for Us All) โดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
ความสัมพันธ์เชื้อชาติ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
ช่วงหลังเหตุการณ์ถล่มตึก “World Trade 
Center” ที่นครนิวยอร์ค ในปี ค.ศ. 2001 
แนวคิดน้ี  ก็ได้ถูกน�ามาใช้ผ่านสื่อในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา และแพร่กระจายออก
ไปในองค ์กรนานาชาติ  ไม ่ว ่าองค ์กร
สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาติ 
โดยได้เขยีนรายงานเกีย่วกบั Islamophobia 
ออกมาหลายชิ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา  
 อย่างไรก็ตาม ค�านิยามที่ถูกต้อง
ของ Islamophobia คืออะไร? คงเป็น
ปุจฉาในวงวิชาการและยังหาข้อสรุปไม่ได้ 

ตามรายงาน “The 1997 Runnymede 
Trust” อธิบายว่า “Islamophobia” 
หมายถึง “ความน่าสะพรึงกลัวหรือความ
เกลียดต่ออิสลาม” ดังนั้น จึงเกิดความกลัว
และเกลยีดต่อชาวมสุลมิท้ังหมดหรอืส่วนใหญ่ 
ตามรายงานฉบับนี้ ยังได้ขยายแนวคิด 
Islamophobia ว่า มิใช่เป็นเพียงความ
รูส้กึเกลียดชังต่ออสิลามเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึง
การเลือกปฏิบัติอย ่างไม ่เป ็นธรรมต่อ
ชาวมุสลิม ชุมชนมุสลิม ตลอดจนการ
ผลักไสมุสลิมให้ออกไปจากเรื่องราวทาง
สังคมและการเมืองอีกด้วย 
 ยิ่งกว่านั้น มีนักเขียนบางคนได้
ให้ค�านิยามเกี่ยวกับ Islamophobia ว่า 
“ความวิตกกังวลของสังคมท่ีมีต่ออิสลาม
และมุสลิม” หรือ “รูปแบบหนึ่งของการ
แบ่งแยกโดยการเหยยีดผวิ เหยยีดกลุ่มชน”
ดังนั้น ไม่ว่าจะมีนักวิชาการจะให้ค�านิยาม
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อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีจุดอ่อนอยู่นั่นเอง 
ได้แก่ “เป็นภาวะความสะพรึงกลัวต่อ
มุสลิมและศาสนาอิสลามจนถึงขั้นวิพากษ์
อย่างเหมารวมในเชงิลบว่า อสิลามมฐีานะเป็น 
‘ศตัร’ู ‘เป็นตวัอนัตราย’ ต่อโลกตะวันตก” 
ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า Islamophobia  
จึงเป ็นอาการแสดงออกที่ปฏิ เสธต ่อ
ศาสนาอิสลาม กลุ่มคนมุสลิม หรือมุสลิม
ที่เป็นปัจเจกชน โดยพื้นฐานของ “อคติ” 
และการ “เหมารวม” อย่างน่าเศร้าใจยิ่ง 
 ถึงเวลาแล้วหรอืยงั? ท่ีปัจเจกชน
มุสลิมทุกคน จะต้องท�าหน้าที่ในการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ “อิสลาม มุสลิม” ท่ี
ถูกต้องต่อเพือ่น พีน้่องร่วมสงัคม นบัตัง้แต่
เพือ่นบ้าน เพือ่นร่วมงาน เพือ่นร่วมองค์กร
สถาบนั จนถงึเพือ่นสมาชกิในสงัคมทกุระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออก การมี
มิตรไมตรี และการสร้างประสานสัมพันธ์
ท่ีดีแห่งการเป็นเพื่อน พี่น ้องในสังคม 
ในขณะเดียวกัน พี่น้องร่วมสังคม ก็ควร
ศึกษาสอบถามถึงหลักค�าสอนของอิสลาม
ท่ีถูกต้อง วิถีปฏิบัติตนของมุสลิมเป็น
อย่างไร ความเช่ือ ความศรัทธาเป็น
อย่างไร ข่าวคราวท่ีเป็นข้อมูลเท็จ
(Fake News) ซึ่งจุดกระแสความเกลียด
ชังแห่งการอยู่ร่วมกัน ก็จะลดอุณหภูมิลง 
และบรรยากาศแห ่งความเป ็นเพื่อน
พี่น ้องร ่วมสังคมเดียวกันก็จะกลับมา
แทนที่อย่างแน่นอน      



ได้บันทึกว่าคนอาหรับในยุคนั้น เกิดการ
สู้รบกันด้วยสาเหตุเพียงเล็กน้อยแต่รบกัน
ได้เป็นสิบๆปีเลยทีเดียว เพราะพวกเขา
ขาดระเบียบแบบแผนในการที่จะด�าเนิน
ชีวิตในทางการปกครอง มีสงครามที่เรียก
ว่า “บะซูซ” ได้มีการต่อสู้กันอย่างยาวนาน
ใช้เวลาถงึ 40 ปี ระหว่างกลุม่ชนท่ีขัดแย้งกัน 
สาเหตุของการขัดแย้งกันไม่มีอะไรมาก
เพียงแค่อูฐของคนเผ่าหนึ่งไปเยียบไข่นกที่
เรียกว่านกก็อปเราะฮ์ ของคนอีกเผ่าหนึ่ง 
ท�าให้ไข ่นกนั้นแตก เป็นเหตุของการ
ขัดแย้งต่อสู้กันเป็นเวลาถึง 40 ปี และอีก
สงครามหนึ่งมีสาเหตุเกิดจากการท่ีเอาม้า
มาแข่งกันฝ่ายหนึ่งชนะ  แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่
ยอมแพ้เกิดเป็นสงครามสู ้รบเป็นระยะ
เวลาหลายสบิปี จะเหน็ได้ถึงความไร้ระเบียบ 

  อสิลามเริม่ต้นเมือ่ประมาณ 1454    
ในยุคศาสดามุฮ�าหมัด (ศ็อลฯ) ความจริง
หลักความเชื่อมั่นหลักศรัทธาในอิสลามนั้น
ตกทอดเรื่อยมาตั้งแต่มนุษย์ที่เป็นศาสดา
ท่านแรกคือ นบีอาด�า จนมาถึงยุคศาสดา
สุดท้ายคือท่านนบีมุฮ�าหมัด (ศ็อลฯ) และ
จะไม่มีศาสดาอีกหลังจากนี้  พระองค์
อัลลอฮ์ ซุบฯ จึงได้มอบแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิตให้แก่มวลมนุษยชาติโดยผ่าน
ศาสดานบีมุฮ�าหมัด (ศ็อลฯ) 
 ในยุคเริ่มต้นของการเผยแผ่นั้น 
ท่านต้องเผชิญกับการต่อต้านและการ
ขัดขวางในทุกวิถีทางจากกลุ่มชนที่ท่านอยู่
ร่วมด้วยนั่นคือกลุ่มชนเผ่ากุเรซในนคร
มักกะฮ์ ในยุคก่อนอิสลามนั้นเรียกว่า เป็น
ยุคยาฮิลียะฮ์ เป็นยุคที่ไม่มีศาสดา และ
ไม่มีคัมภีร์ท่ีมาชี้น�า เป็นช่วงที่ขาดตอน 
ศาสดาก่อนหน้าท่านนบีมุฮ�าหมัด (ศ็อลฯ) 
คือ นบีอีซา (อะลัยฮิสลาม) มีช่วงเว้นว่าง
ระหว่างนบีมุฮ�าหมัดกับนบีอีซาประมาณ 
700 ปี เมื่อเว้นว่างจากการมีศาสดาและ
ไม่มคีมัภร์ีทีม่าจากเบือ้งบนเป็นสิง่ช่วยชีน้�า 
ก็ท�าให้มนุษย์นั้นออกนอกลู่นอกทาง โดยมี
อารมณ์ตันหาเป็นตัวฉุดลาก ในยุคก่อนที่
ท ่านนบีมุฮ�าหมัด(ศ็อลฯ) จะมาเผยแผ่
อิสลามจึงเป็นยุคที่ไม่มีอารยธรรมไม่มี
ความสงบในทางสังคม สงัคมขาดระบบ ระเบยีบ 
แบบแผนในการอยู่ร่วมกนัในประวติัศาสตร์

ไร้กฎเกณฑ์   ในการอยู่ร่วมกันของคนใน
ยุคก่อนอิสลาม และยุคนั้นเป็นยุคไม่รู ้
หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พวกเขาถูก
เรียกว่าเป็นคน อุมมียีน คือกลุ่มคนที่ไม่รู้
หนังสือ ท่านบาลาซิรีย์ ได้กล่าวไว้ใน
หนังสือของท่านที่ชื่อว่า ฟูตูฮุ้ลบุลดาน ว่า 
“จ�ำนวนคนที่รู้หนังสือ อ่ำนออกเขียนได้
ในยุคที่เริ่มต้นเผยแผ่อิสลำมนั้นมีอยู่ 17 
คนเท่ำนั้นในคำบสมุทรอำหรับ ท่ีเหลือ
คนอำหรับจะอ่ำนหนังสือไม่ออก เขียน
หนังสือไม่ได้” 
 ดังนั้น อิสลามจึงมีมาเพื่อที่จะมา
ปฏิวัติความเป็นอยู ่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น 
อายะฮ์แรกหรือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
วรรคแรกท่ีถูกประทานลงมาคอื “อกิเรำะอ์
บิสมิร็อบบิกั้ลล่ำซีค่อลัก ค่อล่ำก้อลอิน
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 อรุณ บุญชม

แนวทางในการสร้างความเข้าใจเรื่องของอิสลาม
ต่อมวลมนุษยชาติ (ตอนที่ 1)  



อลักรุอานนัน้ มีซูเราะฮ์หนึง่ท่ีช่ือว่า ซูเราะฮ์
อัลก้อลัม ซึ่งแปลว่า “ปากกา”  เหมือนกับ
เป็นการสืบทอดท่ีพระองค์อัลลอฮ์ตาอาลา
ได้บอกว่าพระองค์ได้สอนให้มนุษย์รู ้จัก
การใช้ปากกา เพราะปากกาเป็นเครื่องมือ
ที่จะบันทึกขีดเขียนข้อมูล และความรู ้
ต่างๆ ซูเราะฮ์อัลก้อลัม เปิดฉากด้วยค�าว่า  
“นูน วัลก่อล่ามิ ว่ามายัซตู้รูน” “พระองค์
อัลลอฮ์ได ้เริ่มด ้วยกับอักษรหน่ึงของ
ภำษำอำหรับคืออักษรนูน และได้สำบำน
ด้วยกับปำกกำ และส่ิงทีม่นษุย์ได้ขดีเขยีน
เอำไว้” เหมอืนกับเป็นการให้ความส�าคญักับ
อุปกรณ์ชิ้นนี้ ที่จะท�าให้วิทยาการมีความ
ก้าวหน้า วิทยาการได้รับการสืบทอด 
เพราะความรู ้ของมนุษย์นั้นถือว ่าเป ็น
มรดกที่มีคุณค่าตกทอดกันเรื่อยมาจากยุค
หนึ่งถึงอีกยุคหนึ่ง ถ้าล�าพังคนในยุคหนึ่ง
ยุคใดเพียงยุคเดียวจะคิดค้นทฤษฎี และน�า
ทฤษฎีนั้นมาต่อยอดให้บรรลุผลส�าเร็จ
ก็จะเป็นไปได้ยาก ทุกวันนี้ที่มนุษย์มีความ
ก้าวหน้าในวชิาการแขนงต่างๆ ก็เป็นผลพวง
มาจากการคิดค้นของผู้คนในยุคก่อน และ
ทีไ่ด้มกีารบันทึกเอาไว้ ไปศกึษาเล่าเรยีนกนั 
จึงได้น�าเอาทฤษฎีเหล่านั้น มาต่อยอดจน
ท�าให้โลกนี้มีความเจริญ ความก้าวหน้า ใน
ด้านต่างๆอย่างมากมาย จากที่ได้กล่าวมา 

ซำน่ำมนิอะลัก อิกเรำะอ์ว่ำรอ็บบก้ัุลอกัรอม 
อัลล่ำซีอัลล่ำม่ำบิลก่อลัม  อัลล่ำมัลอิน
ซำน่ำมำลัมยะลัม”  ซึ่งมีความหมายว่า 
“เจ้ำจงอ่ำน  ในนำมของผู้อภิบำลของ
เจ้ำผูท้รงสร้ำง พระองค์สร้ำงมนุษย์ขึ้นมำ
จำกก้อนเลือด พระองค์เป็นผู้ทรงใจบุญ
ยิ่งนัก พระองค์สอนให้มนุษย์รู้จักกำรใช้
ปำกกำ พระองค์สอนมนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์
ไม่รู้” 
 ข้อความน้ีคือ 5 วรรคแรกใน
คมัภร์ีอลักรุอานทีถ่กูประทานลงมา เป็นวรรค
หรืออายะฮ ์ เ ร่ิมต ้น ท่ีท�าให ้ท ่ านนบี
มุฮ�าหมัด เป็นนบีและเป็นศาสนทูต เมือ่ได้
รบัโองการนีม้าแล้ว ท่านจ�าเป็นท่ีจะต้องท�า
หน้าที ่ทัง้ทีท่่านเองก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
เหมอืนกัน เพราะไม่มีโรงเรยีนทีจ่ะให้ท่านได้
เข้าไปเล่าเรียนศึกษา และเป็นเหตุผลที่ 
พระผู ้เป็นเจ้าต้องการไม่ให้ท่านนบีถูก
กล่าวหาว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านนั้น 
เป็นการเขียนขึ้นมาด้วยตัวของท่านเอง 
อลัลอฮ์ตาอาลาเป็นผูป้ระทานอัลกุรอ่านลง
มาและมอบให้ยิบรีล (เทวทูต) น�ามาส่งต่อ
ยังท่านนบีมุฮ�าหมัด(ศ็อลฯ) 
 อายะฮ์แรกหรอืวรรคแรกของอลักรุอาน 
จึงเป็นการปฏิวัติในเรื่องของการศึกษาให้
มนษุย์ได้รู ้ได้เรยีน สามารถอ่านออก เขยีนได้ 
เพ่ือที่จะได้น�าความเจริญก้าวหน้ามาสู ่
มวลมนุษย์ได้ เราจะเห็นได้ว่า ในคัมภีร์

จะเห็นได้ว่าแนวทางของท่านนบีมุฮ�าหมัด
(ศ็อลฯ)นั้นคือต้องการท่ีจะพัฒนาในเรื่อง
ของการศึกษาเล่าเรียน เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ 
 และท่ีได้กล่าวไว้ในตอนต้นว่ายคุก่อน
อสิลามเป็นยุคทีไ่ร้อารยธรรม ยคุทีไ่ร้คณุธรรม 
คนอาหรับสามารถที่จะฆ่าลูกของตนเอง
ตั้งแต่แรกเกิดถ้ารู้ว่าเป็นเพศหญิง ก็จะเอา
ไปฝังกลบเสียท้ังเป็น เมื่ออิสลามได้มา
ก็มาเตอืนมาบอกว่าการท�าอย่างน้ันไม่ถกูต้อง 
อัลกุรอานได้กล่าวไว้มีความว่า “เมื่อเด็กผู้
หญิงท่ีถูกฝังท้ังเป็นนั้น ถูกถำมว่ำ ด้วย
บำปอนัใด เธอจงึถูกสงัหำร” อสิลามได้มา
ต่อต้านในเรื่องเหล่านี้ และปลูกฝังหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และกฎเกณฑ์ระเบียบ
ในทางสงัคม โดยใช้หลกัการทีว่่า “โอ้มูฮ�ำหมดั 
เจ้ำจงประกำศเชิญชวนมำสู ่แนวทำง
ของพระผู้เป็นเจ้ำด้วยวิทยปัญญำ ซึ่ง
หมำยถึงอัลกุรอ่ำน ด้วยกับค�ำสั่งสอนที่ดี
งำม และจงโต้เถยีงกับพวกเขำ ถ้ำจะต้อง
โต้เถียงกันโดยใช้เหตุผลที่ดีงำม” ที่
กล ่ าวนี้ คือแนวทางที่ท่านร่อซูลุลลอฮ์ได้
ใช้มาโดยตลอดในการน�าอิสลามให้แพร่
กระจายไปทั่วโลก   
อ่านต่อฉบับหน้า................อินชาอัลลอฮ์
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 เมื่อวันเสาร์ท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2563 คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร ได้จัดการสัมมนา 
เรือ่ง “กำรสร้ำงควำมสมำนฉนัท์ในสังคม
พหุวัฒนธรรมไทย” ณ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กทม. มีผู้สนใจเข้าร่วม
การสมัมนาเป็นจ�านวนมากกว่า 100 คน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้น�าองค์กรศาสนาอิสลาม
แ ล ะ มี นักวิชาการและผู ้สนใจที่เป็น
ชาวพุทธหลายท่านเข้าร่วมการสัมมนา
ด้วย   
   การสัมมนาครั้งนี้มีเป้าหมาย
เพื่อลดช่องว่างในสังคมระหว่างศาสนิก
ชนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่างกัน ให้
ใกล้ชิดกันและอยู่ร่วมกันได้ฉันท์มิตร 
และมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นศาสน
บัญญัติของศาสนาอิสลามที่แท้จริงให้
สาธารณชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อ
ลดความเข้าใจผิด การหวาดระแวงและ
ความอคติต่อกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด
คือ “เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง มั่นคง
ทำงสังคมและควำมเป็นเอกภำพของ
พลเมืองไทย” ในที่สุด
      สภาพของปัญหาก่อนหน้านี้ 
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่าน
มา มีการสร้าง FAKE NEWS ข่าวปลอม
หรือข่าวเท็จที่พาดพิงถึงศาสนาอิสลาม 
และผู้นับถืออิสลาม คือ มุสลิม เกิดขึ้น
ต่อเน่ืองเป็นระลอกๆ ทัง้ทางสือ่ SOCIAL 
MEDIA และการเคลื่อนไหวทางมวลชน 
และมีการบิดเบือนข้อมูลท�าให ้เกิด

การสร้างความสมานฉันท์
      ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย
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ความเข้าใจผดิในหลายเร่ือง เช่น เก่ียวกบั
กฎหมายของบ้านเมือง ที่ใช้บังคับกับ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทย กิจการฮัจย์ และธนาคาร
อสิลาม เรือ่งการตรวจรบัรองผลิตภณัฑ์
ฮาลาล และการใช้เครื่องหมายฮาลาล 
นอกจากนี้มีการปลุกกระแสให้มีการ
ต ่อต ้านขัดขวางการก ่อตั้งมัสยิดใน
หลายพื้นท่ี ตลอดจนมีการบิดเบือน
ใส่ร้ายต่อคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นคัมภีร์
ที่บัญญัติค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้าใน
ศาสนาอิสลาม โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าว
น่าจะมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ซึ่ง
ไม่หวังดีต่อความสงบสุขของบ้านเมือง
โดยรวม เมื่ อ เหตุมาจากรากเหง ้ า
ข อ งก า ร เผยแพร่ข่าวเพื่อหวังให้เกิด
ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในสังคม

สมัย เจริญช่าง



      แนวทางการแก้ไขตามค�าสอน
ของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีร์อัลกุรอาน
ได ้ บัญญัติสอนไว ้ ในซู เราะฮ ์  (บท) 
อลัฮุจรอต อายะฮ ์  ( โองการ) ที่  6 มี
ความว ่า  “ศรัทธำชนทั้งหลำย หำก
คนจิตใจชั่วช้ำน�ำข่ำวใดๆมำแจ้งแก่
พวกเจ้ำ พวกเจ้ำจงสืบสวน สอบสวน
ให้ชัดเจนก่อน หำไม่แล้วพวกเจ้ำก็จะ
ก่อเครำะห์กรรมแก่อีกพวกหนึ่งโดยรู้
ไม่เท่ำทันหรือด้วยควำมเขลำ แล้ว
พวกเจ้ำก็จะกลำยเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่ง
ที่พวกเจ้ำได้กระท�ำไป” ศาสนาอิสลาม
สอนให้มนษุย์มสีต ิใช้เหตผุลในการบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ปล่อยตัวปล่อยใจ
ไปกับกระแสเพียงด้านเดียว
    นอกจากนี้ศาสนาอิสลามมี
บทบัญญัติห้ามละเมิดต่อความเชื่อหรือ
การศรัทธาของผู ้อื่นที่แตกต่างไปจาก
ตนเองอย่างเด็ดขาด ดังคัมภีร์อัลกุรอาน
บัญญัติไว้ในซูเราะฮ ์(บท)อัลอันอาม 
อายะฮ์ (โองการ) ที่ 108 มีความว่า 
“และพวกเจ้ำจงอย่ำบริภำษหรือด่ำว่ำ
ต่อบรรดำทีพ่วกเขำกรำบไหว้ วงิวอนอ่ืน
จำกอลัลอฮ์ เพรำะจะเป็นเหตุให้พวก

ถึงบรรดำผู้ที่หลงผิดจำกแนวทำงของ
พระองค์ และพระองค์ทรงรู้ดีย่ิง ถึง
บรรดำผู้ที่อยู่ในแนวทำงที่ถูกต้อง”
 นอกจากนี้ท ่ านนบี มุฮัมมัด
ศาสนทูตของศาสนาอิสลามยังได้สอน 
เป็นการเตือนสติผู้ท่ีศรัทธาในศาสนา 
ไม ่ควรหวั่นไหวจากสถานการณ ์ที่
เปล่ียนแปลงไปในมิติต่างๆ และให้
มัน่คงในการปฏิบตัดิต่ีอเพือ่นมนษุย์ทกุคน 
ทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอนไว้ 
มีความว่า “จงมีจิตภักดี ย�ำเกรงต่อ
อัลลอฮ์ในทุกสภำวกำรณ์ และจง
ติดตำมควำมชัว่ทกุชนดิด้วยควำมดงีำม 
ซึ่งมันจะลบล้ำงควำมชั่วนั้นๆ และจง
ปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลำยด้วย
มำรยำทอันดีงำม” (บันทึกโดยติรมีซีย์)
 ผู ้นับถือศาสนาอิสลามหรือ
มุสลิมที่ดีนั้นต้องตระหนักและปฏิบัติ
ตามค�าสอนท่ีเป็นสรณะจากตัวบทที่
อมตะไม่มกีารแก้ไข คอื คมัภร์ีอัลกุรอาน 
และตัวแบบ MODEL ที่สมบูรณ์ยิ่ง คือ 
ซุนนะฮ์หรือจ ริ ย วั ต ร แ ล ะ ค� า ส อ น
ของท่านนบมีฮุมัมดั ศาสนทตูของอลัลอฮ์ 
แน่นอนที่สุดผู้ปฏิบัติจะได้กุศลมีความ
สุขทั้งกายและจิต นอกจากนั้นสังคมจะ
ร่มเย็นเป็นสุข และเกิดสมานฉันท์ที่
ยั่งยืนอย่างแน่นอน
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เขำจะบรภิำษหรือด่ำว่ำอลัลอฮ์ ซึง่เป็นกำร
ละเมิดโดยปรำศจำกควำมรู้ ในท�ำนอง
นั้นแหละเรำ(อัลลอฮ์)ได้ให้ประดับ
ประดำแก่ทุกประชำชำติ ซึ่งกำรงำน
ของพวกเขำ และยงัพระผูอ้ภบิำลของ
พวกเขำน้ัน คือ กำรกลับไปของพวก
เขำ แล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวก
เขำในสิ่งที่พวกเขำกระท�ำกัน”
 จะสังเกตเห็นได้ว่า ค�าสอนของ
อิสลามที่แท ้จริงนั้น สอนให ้มนุษย ์
เคารพสิทธิทางความเชื่อซึ่งกันและกัน 
ห้ามละเมิดสิทธิเสรีภาพทางความคิด 
ความเชื่อของบุคคลอื่น ซึ่ งสิ่ งนี้คือ 
พื้นฐานของความสงบสุขใน “สังคมพหุ
วัฒนธรรม”                                                                       
      ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ศ า ส น า
อิสลามมีค�าสอนส�าหรับผู ้เชิญชวนสู ่
แนวทางของพระผูเ้ป็นเจ้า จะต้องเพรยีบ
พร้อมด้วยจรรยามารยาทอันงดงาม ดัง
ตัวบทในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ใน
ซูเราะฮ์(บท) อันนะห์ลิ อายะฮ์(โองการ) 
ที่ 125 มีความว่า “จงเรียกร้องเชิญ
ชวนสู่แนวทำงแห่งพระเจ้ำของสูเจ้ำ 
ด้วยวิทยปัญญำ สุขุม คัมภีรภำพ 
อดทน และด้วยกำรตักเตือนที่สุภำพ 
และจงโต้แย้งพวกเขำด้วยสิ่งที่ดีกว่ำ 
แท้จริงพระเจ้ำของเจ้ำ พระองค์ทรงรูด้ยีิง่ 
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

หัวใจ ระดับความรุนแรงของโรคใกล้
เคียงกับไข้หวัดใหญ่
 - ติดต่อจากคนสู ่คนได้ แพร่
ทางเดียวกับไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ คือ 
การไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่ง
 - ปัจจบุนัยงัไม่มยีารกัษาเฉพาะ
(ก�าลังอยู่ในการศึกษาวิจัย) การรักษา
คือการประคับประคองตามอาการ
 - อัตราป่วยตาย ร้อยละ 2 โดย
มีแนวโน้มลดลง (SARS ร้อยละ 10 และ 
MERS ร้อยละ 30)

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ติดเชื้อ 
1 คน สามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้ 2 
คน ในระยะเวลา 5-7 วัน และกระจาย
ต่อเป็นทอดๆ ไม่ต่างจากไวรัสไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ 2009 ที่เคยมีการระบาด
มาก่อน

เชื้อไวรัสโคโรนำคืออะไร?
 - เ ป ็ น ไ ว รั สที่ มี เ ป ลื อ กหุ ้ ม 
เปลือกมีหนามลักษณะคล้ายมงกุฎ 
เลยได้ชื่อว่า Corona ซึ่งแปลว่า Crown 
ในภาษาละติน
 - ค้นพบมานานกว่า 80 ปีแล้ว
 - ส่วนมากเป็นไวรัสที่ติดเชื้อใน
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทั้งในสัตว์และคน
 - มี 7 ชนิด สามารถติดเชื้อใน
คนได้ โดย 4 ชนิดท�าให้เกิดไข้หวัด
ธรรมดาไม่รุนแรง และอีก 3 ชนิด ท�าให้
เกิดปอดอักเสบและโรคที่รุนแรงกว่า
และยังเกิดการระบาด ได้แก่
           - SARS-CoV ระบาดในปี 2002 
และในปัจจุบันหมดการระบาดไปแล้ว
 - MERS-CoV ระบาดในปี 2012 
และปัจจุบันยังพบมีการระบาดอยู ่ใน
บางพื้นที่
 - Novel 2019-CoV หรือ Wo-
han Cov ล่าสุดที่ยังอยู่ในการระบาดนี้

ไวรัสสำยพันธุ์ใหม่นี้มำจำกไหน?
 - นักระบาดวิทยาเชื่อว่า เชื้อนี้
ติดมาจากตลาดค้าอาหารทะเลและ
สัตว์อื่นๆที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน แต่ยัง
สรุปไม่ได้ว่าสัตว์อะไรน�าพาเช้ือน้ีมาสู่
คน
 - อาจเป็นไปได้ที่งูหรือสัตว์ป่า
จะน�าพาเชื้อนี้มาสู่คนได้

รู้ทันโคโรนาไวรัส 2019

อำกำรและกำรติดต่อ
 -  อาการเหมือนการติดเชื้ อ
หายใจส่วนบน ไข้หวัด เช่น ไข้ ไอ น�้ามูก 
ปวดเมื่อยตัว บางรายมีอาการรุนแรง 
เช่น หอบเหนื่อย มีปอดอักเสบร่วมด้วย
 - อาการจะรุนแรงขึ้นเมื่อสูงอายุ
หรือมีโรคประจ�าตัว เช่น โรคมะเร็ง โรค



นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

     กำรใส่หน้ำกำกอนำมัยที่ถูกวิธี
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กำรป้องกันที่ดีที่สุด
 - หม่ันล้างมือ 
  ก่อนการดื่มน�้าหรือรับประทานอาหาร 
  ก่อนการสัมผัสใบหน้า
 - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ หรืออยู๋ในที่ชุมนุมชน
 - กินอาหารที่ปรุงสุก และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกัน
 - เมื่อต้องการสนทนากับผู้ป่วย ควรทิ้งระยะห่างไม่ต�่ากว่า 1 เมตร
 -  กรณีที่ เป ็นหวัด ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
  การแพร่กระจายสู่คนรอบข้าง

รู้ทันโคโรนาไวรัส 2019

- ล้างมอืให้สะอาดก่อนใส่หน้ากากอนามยั ใช้เจลล้างมอื
- ด้านนอกเป็นด้านกันน�้า (มักจะมีสี ฟ้าหรือเขียว)หรือสังเกตจาก
ด้านสันลวดจะอยู่ด้านนอก
- ด้านบนใส่ให้คลุมถึงสันจมูก แนบสันลวดให้ถึงสันจมูก
- ด้านล่างใส่ให้คลุมคาง

การให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการกระจายโรคทาง
เดินหายใจ สามารถลดการแพร่กระจายได้ 90%

ล้ำงมืออย่ำงไร ให้ปลอดภัยจำกโรค
 -กำรล้ำงมือทั่วไปด้วยสบู่(กำร
ล้ำงมือทั่วไป) หมายถึง การล้างมือเพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆ เหงื่อไขมัน ที่ออกมา
ตามธรรมชาติ และลดจ�านวนเช้ือโรคท่ี
อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ การล้างมืออย่าง

ถกูวธิต้ีองล้างด้วยสบูก้่อนหรือสบูเ่หลว 
ใช้เวลาในการฟอกมือนานประมาณ 
15 วินาที
 -กำรล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
เจล (Alcohol gel) หมายถึง การ
ล้างมือในกรณีรีบด่วน ไม่สะดวกใน

การล้างมือด้วยน�้าและมือไม่ปนเปื้อนสิ่ง
สกปรก หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ให้
ท�าความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 
การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลประมาณ 
10 มิลลิลิตร ใช้เวลาประมาณ 15-25 
วินาที ล้างมือทุกครั้งเมื่อ
 - หลังการไอหรือจาม
 - ก่อนรับประทานอาหาร
 - ก่อนเตรยีมอาหารหรอืปรงุอาหาร
 - ก่อนจับต้องใบหน้า
 - เมื่อออกจากห้องน�้า
 - เมื่อจับต้องหรืออุ้มเด็ก
 - เมื่อจับสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง
 - เมื่อสัมผัสกับผู ้ป่วยโรค
           ทางเดินหายใจ
 - เมื่อคิดว่ามือสกปรก
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 มีรายงานว่าท่านเราะซูลศ็อลฯ
กล่าวเตือนเร่ืองการละหมาดนีซ้�า้หลายครัง้ 
ก่อนที่ท่านจะกล่าวต่อว่า “พวกท่ำนจง
ย�ำเกรงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฯให้มำกใน
เรื่องของบรรดำสตรีที่เป็นคู ่ครองของ
พวกท่ำน พวกท่ำนจงปฏิบัติต่อพวกนำง
ด้วยควำมอ่อนโยนท่ำนทัง้หลำย พระองค์
อัลลอฮ์ทรงให้พวกท่ำนเลือกระหว่ำง
สิ่งที่อยู่บนโลกนี้กับที่มีอยู่ ณ พระองค์ 
ขอพวกท่ำนจงเลอืกสิง่ทีมี่อยู ่ณ พระองค์
อัลลอฮ์ซุบฯ เถิด” จากค�าพูดประโยคน้ี
ของท่านเราะซูลศ็อลฯไม่มีผู ้ใดรู้ว่าท่าน
เราะซูลศ็อลฯประสงค์จะสื่อให้บรรดา
ศ่อฮาบะฮ์ทราบถงึสิง่ใด นอกจากท่านอะบูบกัรฺ 
อัศศิ๊ดด๊ีก ท่ีรู ้ว่าการที่ท่านเราะซูลศ็อลฯ
พูดประโยคนี้ก็ เพื่อสื่อถึงวาระสุดท ้าย
ของชีวิตท่าน ท่านอะบูบักรฺจึงยืนขึ้นแล้ว
แทรกค�าพูดของท่านเราะซูลศ็อลฯ ด้วย
น�า้ตาว่า “ท่ำนเรำะซลูศ็อลฯ ของพระองค์
อัลลอฮ์ซุบฯ เรำยินดีแลกชีวิตท่ำน ด้วย
บดิำของเรำ ยินดแีลกชีวติท่ำน ด้วยมำรดำ
ของเรำ ยนิดีแลกชีวติท่ำนด้วยบตุรหลำน
ของเรำ ยินดีแลกชีวิตท่ำนด้วยบรรดำ
ภรรยำและผูท้ีอ่ยูใ่นควำมปกครองของเรำ 
และยินดีแลกชีวิตท่ำน ด้วยทรัพย์สินที่
พวกเรำครอบครองอยู่ทั้งหมดนี้” 
 มีรายงานว่าท่านอบูบักรกล่าว
เช่นนี้ซ�้าหลายครั้งจนบรรดาศ่อฮาบะฮ์ต่าง
มองมายังท่านด้วยสายตาต�าหนิ บางคน
กล่าวออกมาว่า “อะบบูกัร ท่ำนแทรกค�ำพูด
ของท่ำนเรำะซูลศ็อลฯ ที่ก�ำลังพูดอยู่ได้
อย่ำงไร? ท่ำนไม่ละอำยต่อกำรกระท�ำ
ของท่ำนครัง้นีด้อกหรอื” บรรดาศ่อฮาบะฮ์
ต ่างกล ่าวต�าหนิท ่านอบูบักรฺกันอย ่าง
มากมายจนท่านเราะซูลศอ็ลฯ กล่าวปกป้อง
ท่านอะบูบักรฺว่า “ท่ำนทั้งหลำย ปล่อย
ให้ท่ำนอบูบักรฺพูดเถิด เพรำะไม่มีท่ำนใด

 ในวนัทีท่่านเราะซลูศ็อลฯป่วยหนกั 
นางอาอีชะฮ์ภรรยาท่านเราะซูลศ็อลฯ
เล่าว่า ท่านเราะซูลศอ็ลฯ พยายามลุกจาก
ทีน่อนเพ่ือออกไปมสัยดิของท่าน แต่เนือ่งจาก
อาการเจ็บป่วยของท่านจึงก็ไม่สามารถ
พยงุตนเองยนืได้ บรรดาศ่อฮาบะฮ์จึงพรม
น�้าลงบนใบหน้าของท่านหลายคร้ังจนมี
แรงลุกจากที่นอน บรรดาศ่อฮาบะฮ์ต่าง
ช่วยกันพยงุท่านเราะซลูศ็อลฯ ลงจากบ้าน
ของนางอาอีชะฮ์แล้วพาท่านไปยังมัสยิด
ตามที่ท่านประสงค์ เม่ือถึงมัสยิดท่านได้
ขึ้นไปบนมิมบัร (ที่ยืนส�าหรับกล่าวเทศนา) 
เพื่อกล่าวธรรมเทศนาสุดท้ายแก่บรรดา
ชาวอันศอร (ชาวมะดีนะฮ์) และมุฮายีรีน 
(ผู้อพยพมาจากมักกะฮ์) ที่ต่างชมุนมุกนัอยู่
ในมัสยิด แล้วท่านเราะซูลศ็อลฯ กล่าวแก่
พวกเขาว่า “ท่ำนทั้งหลำยฉันรู้ว่ำพวก
ท่ำนมีควำมกังวลเกี่ยวกับฉัน กลัวว่ำจะ
มีส่ิงใดประสบแก่ฉันจนท�ำให้ฉันเสียชีวิต 
ฉันขอยืนยันกับพวกท่ำนว่ำ สถำนที่นัด
พบของฉันกับพวกท่ำนมิใช่บนโลกใบนี้ 
ที่นัดพบของเรำอยู่ที่แอ่งน�้ำโน้น (หมำย
ถงึแอ่งน�ำ้อลัเกำซรัในสวนสวรรค์) ฉนัขอ
สำบำนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซบุฯ ว่ำฉนัเหน็
แอ่งน�ำ้น้ันจำกจดุทีฉ่นัยนือยูน่ี ้ท่ำนท้ังหลำย 
ฉันไม่กลัวว่ำควำมยำกจนจะประสบกับ
พวกท่ำน แต่กลัวว่ำโลกนี้จะสนองควำม
ใคร่ของพวกท่ำนอย่ำงไม่มขีดีจ�ำกดั จนเกดิ
กำรแข่งขันแย่งชิงกันอย่ำงรุนแรงและไม่
จบสิ้น โอ้อวดควำมมั่งคั่งต่อกัน เหมือน
ดังประชำชำติก่อนพวกท่ำนปฏิบัติต่อกัน
มำแล้วในอดีต สุดท้ำยโลกนี้ก็ท�ำให้พวก
ท่ำนพบกับควำมพินำศเช่นเดียวกับที่
ประสบกบัประชำชำติก่อนพวกท่ำนมำแล้ว 
ท่ำนทั้งหลำย ด้วยพระนำมของพระองค์
อลัลอฮ์ซบุฯ ฉนัขอเตอืนพวกท่ำนถงึควำม
ส�ำคัญของกำรละหมำด”  

ในพวกท่ำนท่ีพวกเรำไม่สำมำรถตอบแทน
ควำมดีให้ได้อย่ำงเหมำะสม ยกเว้นท่ำน
อะบูบักรฺแต่ผู้เดียวเท่ำนั้นท่ีฉันและพวก
ท่ำนไม่สำมำรถตอบแทนควำมดีของ
ท่ำนผู้นี้ได้อย่ำงเหมำะสม จึงปล่อยให้
เป ็นหน้ำที่ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฯ 
เท่ำนัน้ทีจ่ะทรงตอบแทนคณุควำมดแีก่ท่ำน
อะบูบักรฺผู ้นี้ ประตูทำงเข้ำมัสยิดนี้ทุก
บำนจะถูกปิดยกเว้นประตูอะบูบักรฺ” 
ก่อนที่ท่านเราะซูลศ็อลฯ จะจบค�าธรรม
เทศนาของท่าน ท่านได้วิงวอน(ดุอาอ์)  
ต่อพระองค์อลัลอฮ์ ซุบฯ ให้แก่บรรดาผูศ้รัทธา 
เป็นค�าวิงวอนสุดท้ายที่มีค ่ายิ่ งของท่าน
เราะซูลศ็อลฯว ่า “ขอพระองค ์ทรง
ปกป้องคุ้มครองประชำชำติผู้ศรัทธำของ
ฉันให้พ้นจำกภัยทั้งปวง ขอพระองค์
อัลลอฮ์ซุบฯทรงคุ้มครองพวกเขำให้พ้น
จำกกำรรุกรำนของศัตรู ขอพระองค์
อัลลอฮ์ซุบฯ ทรงช่วยเหลือพวกเขำ ขอ
พระองค์อัลลอฮ์ซุบฯ ทรงให้พวกเขำ
ม่ันคงในศำสนำของพระองค์ และขอ
พระองค์อัลลอฮ์ซบุฯ ทรงอปุถัมภ์เกือ้หนนุ
พวกเขำ ท่ำนทั้งหลำยจงถ่ำยทอดควำม
ห่วงใยของฉันไปยังประชำชำติของฉันที่
ปฏิบัติตำมแนวทำงค�ำสอนของฉันจนถึง
วันสิ้นโลก”  
 จากค�าเทศนาสุดท้ายของท่าน
เราะซูลศอ็ลฯ ท�าให้บรรดามสุลมิรู้สกึทราบ
ซ้ึ ง ในความรั กและห ่ ว ง ใยของท ่ าน
เราะซูลศ็อลฯ ที่มีต่อประชาชาติของท่าน 
ท่านได้สั่งให้มุสลิมตระหนักถึงคุณค่าของ
การละหมาด สั่งเสียให้มีความอ่อนโยนต่อ
บรรดาสตรีผู้อยู่ในความดูแล นอกจากนี้
ท ่านเราะซูลศ็อลฯ ยังแจ้งให้ทราบว่า 
ความยากจนนั้นมิใช่เป็นสิ่งท่ีท่านห่วงว่า
จะประสบกับประชาชาติของท่าน แต่สิ่งที่
ท่านเราะซลูศอ็ลฯห่วงคอืความเพลดิเพลนิ

ธรรมเทศนาสุดท้ายของท่านเราะซูล ศ็อลฯ ตอนที่ 2 

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

จิตใจมากไปกว่าความรักและหวงแหนใน
สิ่งที่ครอบครอง จนเป็นเหตุแห่งสงคราม
แย่งชิงอ�านาจครอบครองดังท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ท่านเราะซูลศ็อลฯ ได้แจ้งให้
ประชาชาติของท่านทราบว่า จุดหมาย
สุดท้ายของท่านกับบรรดาผู้ศรัทธานัน้คอื
แอ่งน�า้ในสวนสวรรค์ท่ีช่ือ “อัลเกาษัร”  มใิช่
บนโลกนี้ ท่านเราะซูลศ็อลฯ สื่อให้รู้ว่าการ
ที่จะไปถึงยังจุดนัดหมายสุดท ้ายท่ีท่าน

กับการใช้ชีวิตบนโลกนี้จนลืมศาสนาของ
พระองค์อัลลอฮ์ซุบฯ มุ่งมั่นอยู ่กับการ
สะสมวตัถปัุจจยัท่ีมอียูบ่นโลกน้ีอย่างไม่รูจั้ก
ความพอเพียงและโดยไม่ค�านึงถึงสิ่งต้อง
ห้ามตามบัญญัติอิสลาม สุดท้ายก็คือความ
หายนะที่เกิดจากความโลภและแย่งชิงกัน 
ดังที่ ได ้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเผ ่าพันธ ์ุ
มนุษย์ในอดีต ความมั่งมีและความผาสุก
ชั่วคราวของโลกน้ีมิได ้ให้คุณอะไรทาง

หมายถึงนั้น จ�าเป็นต้องสะสมเสบียงแห่ง
ความดี มิใช่วัตถุปัจจัยที่ครอบครองกันอยู่ 
และสุดท้ายท่านเราะซูลศ็อลฯ ยังได้ กล่าว
วิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฯ ให้ทรง
ปกป้องคุม้ครองประชาชาติของท่าน 
 มรีายงานว่า หลงัจากท่านเราะซูลศอ็ลฯ 
แสดงธรรมเทศนาสุดท้ายของท่านเพียง
สามวัน ท่านก็กลับไปยังพระองค์อัลลอฮ์
ซุบฯ อย่างสงบด้วยอาการไข้ที่รุนแรง

 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาเรื่อง “กำร
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย” โดยมี
นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพเิศษ 
เรื่อง “แนวทำงของท่ำนนบีในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
เรื่องอิสลำมต่อมวลมนษุยชำต”ิ ต่อมา ดร.นพ.มโน เลาห
วณชิ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิต ปาฐกถา เรื่อง “เบื้องหลังแนวคิดกำรสร้ำงกระแส
แบ่งแยกชำวพุทธกับมุสลิมในสังคมไทยปัจจุบัน” หลัง
จากนั้นมีการเสวนา เรื่อง “แนวทำงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
เรื่องอิสลำมที่ถูกต ้องในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดย 
ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธาน
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ผู้ด�าเนินการ
เสวนา ในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็น 
4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เรื่องบุคลิกภาพของผู้สื่อสารสาระอิสลาม
กับพี่น้องต่างศาสนิก  กลุ่มที่ 2 เรื่อง แนวทางการเผยแผ่
สาระอิสลามกับคนรุ่นใหม่  กลุ่มที่ 3 เรื่อง แนวทางการ
ชี้แจงสาระอิสลามกับบุคคลที่มีความคิดสุดโต่ง  กลุ่มที่ 4 
เรื่อง แนวทางการแนะน�าสาระอิสลามสู่ผู้สนใจ และออก
มารายงานผลการประชุมกลุ่มดังกล่าว ในการจัดสัมมนา
ครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนา จ�านวน 129 คน 
โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนพัฒนาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

กอ.กทม.จัดสัมมนา “การสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย”

จากปก........
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 นายสมัย เจริญช่าง ประธานฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิด เปิดเผยว่า คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายในการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดย
ได้ส่งกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครน�าเสนอคุตบะฮ์สัญจรมัสยิดในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในค�าสอน และวิถีธรรมของศาสนาอิสลาม โดยมีกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครที่น�าเสนอคุตบะฮ์สัญจร ดังนี้
วันศุกร์ที่ 24 มกรำคม 2563
 1. มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง)             เขตดินแดง  นายอนุสรณ์    องอาจ
 2. มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน (ห้วยขวาง)     เขตดินแดง     นายนริศ          อามินเซ็น      
 3. มัสยิดยามีอุลอิสลาม                   เขตบางกะปิ  นายวิศรุต       เลาะวิถี   
 4. มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ (หนองบอน)     เขตประเวศ     นายมานัดร     ป้อมขุนพรม 
 5. มัสยิดมหานาค                          เขตป้อมปราบฯ  นายอาลี          กองเป็ง
 6. มัสยิดอัล-เอาว์ก๊อฟ (กม.8)            เขตคันนายาว   นายไพศาล    เต็งหิรัญ
 7. สนามบินสุวรรณภูมิ                                       นายสมัย         เจริญช่าง
วันศุกร์ที่ 31 มกรำคม 2563   
 1. มัสยิดดารุ้ลอามีน (ศรีนครินทร์)      เขตสวนหลวง       นายประสิทธิ์   เจริญผล
 2. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ)    เขตดุสิต            นายอดิศักดิ์      นุชมี
 3. มัสยิดบ้านอู่                         เขตบางรัก        นายเสน่ห์        ลังเด๋ง
 4. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายาติ้ลอิสลาม      เขตคลองเตย        นายอาลี           กองเป็ง
 5. มัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด         เขตสวนหลวง        นายกอเซ็ม       มั่นคง
 6. มัสยิดคอยริสซุนนะห์    เขตสะพานสูง   นายเจริญ          โต๊ะมางี
วันศุกร์ที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563    
 1. มัสยิดนูรุ้ลฮิดายาติ้ลอิสลาม          เขตคลองเตย      นายอาลี           กองเป็ง
 2. มัสยิดเอียะห์ยาอิ้ลอิสลาม    เขตประเวศ      นายเจริญ          โต๊ะมางี
 3. มัสยิดสวนพลู                         เขตธนบุรี           นายอนุสรณ์     องอาจ    
 4. มัสยิดอินโดนีเซีย                 เขตปทุมวัน      นายสมัย           เจริญช่าง
 5. มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง)            เขตดินแดง        นายวิศรุต         เลาะวิถี    
วันศุกร์ที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
 1. มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน (เกาะกลาง)   เขตประเวศ      นายกอเซ็ม          มั่นคง
 2. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ) เขตดุสิต       นายสมัย             เจริญช่าง
 3. มัสยิดยามิอุลมุบตาดี       เขตบึงกุ่ม     นายประสิทธ์      เจริญผล
 4. มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลีมีน     เขตคันนายาว        นายไพศาล         เต็งหิรัญ
 5. มัสยิดบ้านอู่                 เขตบางรัก        นายวิศรุต           เลาะวิถี
 6. มัสยิดดารุ้ลกอนี (โต๊ะนิล)   เขตหนองจอก   นายเจริญ            โต๊ะมางี
วันศุกร์ที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563
 1. มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม             เขตบางกะปิ          นายสมัย            เจริญช่าง     
 2. มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) เขตวังทองหลาง     นายนริศ            อามินเซ็น 
 3. มัสยิดบ้านตึกดิน               เขตพระนคร     นายอดิศักดิ์        นุชมี
 4. มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน (ล�าสาลี) เขตบางกะปิ  นายเจริญ           โต๊ะมางี
 5. มัสยิดยะวา   เขตสาทร          นายปรีดา          หร่ายมณี
 6. มัสยิดอีมาร่อตุดดีน (คลองลาดพร้าว) เขตห้วยขวาง    นายไพศาล         เต็งหิรัญ
 7. มัสยดิม่านาฟ่ีอลุอสิลาม (คลองกะจะ) เขตสวนหลวง        นายวศิรตุ           เลาะวิถี
 8. มัสยิดอั้ลกุ๊บรอ (คลองเคล็ด)    เขตสวนหลวง        นายประสิทธิ์     เจริญผล
 9. มัสยิดย่ามีอะห์ (คลองหนึ่ง)    เขตคลองสามวา     นายอาลี             กองเป็ง
 10. มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง)    เขตดินแดง      นายพิสิษฐ์         อรณุพลูทรพัย์      

กอ.กทม.จัดคุตบะฮ์สัญจรมัสยิดในกรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนา
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 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย (กอท.) ร่วมกับคณะกรรมกำร
อิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร (กอ.กทม.) จัดอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร กำรพัฒนำ
ตำมมำตรฐำนสำกลคณะผู้ตรวจฮำลำลในประเทศ ส�ำหรบัคณะผู้ตรวจประเมินฮำลำลและเจ้ำหน้ำที่
ของ กอ.กทม. จ�ำนวน 30 คน ระหว่ำงวันที่ 1-2 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ 
รำมค�ำแหง กรุงเทพมหำนคร 
 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563  นายเสรี  ล�้าประเสริฐ รองเลขาธิการ สกอท. กล่าวเปิดการอบรมและ
บรรยาย เร่ือง “คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานผู ้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามระเบียบและ
ข้อก�าหนดฮาลาล”และบรรยายเรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลและปัญหาที่
ต้องแก้ไขในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล” จากนั้นนายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการรับรองฮาลาล” และ นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ หัวหน้า
งานวิชาการ ฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการหาหลักฐานในการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และบรรยายเรื่อง “กระบวนการเตรียมเอกสารและการทวนสอบเอสการส�าหรับ
วางแผนการตรวจสอบ” 
 และในวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ บรรยายเรื่อง “การตรวจรับรองฮาลาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการใช้แบบฟอร์ม (Check List) แบบใหม่ และแบ่งกลุ่ม  WORKSHOP (Halal Auditor) 
บทบาทสมมุติ และนายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวปิดการ
อบรมสัมมนา

กอ.กทม.เยี่ยมเยียนวิทยากรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) มีนโยบายเน้นการสร้าง
เครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะ และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อ
เสริมสร้างบุคลากรอิสลามศึกษาและผู้สอนภาษาอาหรับทั้งในโรงเรียนสอนศาสนาและโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ  ฝ่ายการศึกษา ของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร 
โดยอิหม่ามนริศ  อามินเซ็น ประธานฝ่าย ได้จัดท�าโครงการเยี่ยมเยียนวิทยากรอิสลามศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีการจัดการสอนอิสลามศึกษาให้กับนักเรียนมุสลิม
 การเยี่ยมเยียนดังกล่าวนี้ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2563 โดยได้เยี่ยมเยียนผู้บริหารสถานศึกษาและวิทยากรอิสลามศึกษาประจ�าโรงเรียน ทั้งหมด 24 
โรงเรียน จากทั้งหมด 80 โรงเรียนที่มีการสอนวิชาอิสลามศึกษา
 โครงการดังกล่าวนี้ท�าให้ฝ่ายการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความ
ร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาและวิทยากรอิสลามศึกษาและได้เห็นสภาพการเรียนการสอนรวมท้ัง
ห้องอิสลามศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งคณะผู้เยี่ยมเยียนอยู่ระหว่างการจัดท�ารายงานเพื่อน�าเสนอต่อ 
กอ.กทม.เพื่อรับทราบและเสนอแนะการปรับปรุงในประเด็นที่ควรด�าเนินการแก้ไขต่อไป

             กอ.กทม.มอบทุนอุมเราะฮ์
 นายสมัย เจริญช่าง ประธานโครงการอบรมศาสนาธรรมประจ�าวันเสาร์ เปิดเผยว่า กอ.กทม. 
ได้จัดการอบรมศาสนธรรมประจ�าทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ4 ของทุกเดือน เพื่อเผยแผ่บัญญัติ
ศาสนาอิสลามแก่สาธารณชนทั่วไปและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้น�าบัญญัติศาสนาอิสลามไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานในการจับรางวัล มอบทุนอุมเราะฮ์ให้กับผู้ที่เข้าอบรม
ไปท�าอุมเราะฮ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนอุมเราะฮ์ จ�านวน 5 ทุน 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ
 ผู ้ท ี ่ได้ร ับรางวัลทุนอุมเราะฮ์ได้แก่ 1.นายวิชัย วรรณะพิม 2.นางเรียม ภาษา 
3.นางโนรี แสงศรี 4.นางมายูรี รอมาลี 5.นางวิไลวรรณ กาญจนเสถียร

กอท.ร่วมกับ กอ.กทม.จัดอบรมผู้ตรวจประเมินฮาลาลฯ
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จดทะเบียนมัสยิดเลขที่ 102  ซึ่งถือว่าท่าน
เป็นผูท้ีม่พีระคณุต่อชาวมสัยดิดารุล้ฮ่าซ่านยั
เป็นอย่างมาก  ในการปลูกสร้างครั้งนั้นได้
รบัความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ  และเสีย
สละจากบรรดาช่างในยคุนัน้อาทิ  นายววิฒัน์
(มะมดุ)  นซุซอและฮ์  นายน ี สบู่รกั  นายแอ  
ดอกกระฐนิ  นายสนทิ (ซูโกร) ป้อมขุนพรม 
นายแอน ฮิมมิน  และนายสุชาติ(อุมาร)  
มะหะหมดัซอและ  ตลอดจนบรรดาสปัปุรษุ
ที่ได้ร่วมมือกันโดยมีผู้ใหญ่สันต์  สนนุกิจ  
ครูฮานาฟี  วศิาลาภรณ์  ผู้ใหญ่สมยั  มมีซูอ  
ฮจัยีอสิมาแอล  สนนุกจิ  ฮจัยีเราะห์หมดั ฮะมณี 
ฮจัยสีหาก  มะหะหมัดซอและห์  ฮจัยซีอและห์  
มีมูซอ  และผู้อาวุโสอีกหลายท่านช่วยกัน
ดูแลการสร้างมัสยิด  พร้อมกับสร้างอาคาร
เรียนสอนศาสนา  เพื่อให ้ลูกหลานใน
ชุมชนได้รับความรู ้  โดยมีคุณครูกอเซ็ม 
มะหะหมดัซอและห์  เป็นครผููส้อนท่านแรก

 ก่อนที่จะเขียนถึงประวัติมัสยิด
นั้น  ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบว่า เราชาว
ดารุล้ฮ่าซ่านยัเดมิเราอยูม่สัยดิดารุล้มฮิูบบนี 
(สนามกลางล�า) เนื่องจากการคมนาคมไม่
ค่อยสะดวกนักในการเดินทางไปมัสยิด
ประกอบกับพี่น้องของเรามีจ�านวนมากขึ้น  
ดังนั้นพวกเราจึงแยกตัวออกมา สร ้าง
มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย  (คลองสิบเอ็ด)  เริ่มมี
การปลูกสร้างในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2500 เป็นการสร้างบนพื้นนาซึ่งเป็นที่ดิน
ที่ฮัจยีสุไลมาน ฮัจยะห์ฮาวอ และคณาเว
ได้อุทิศให้เนื้อที่ จ�านวน  5 ไร่ 1 งาน  52  
ตารางวา  ขนาดมัสยิด  8 X 12  เมตร 
( กว้าง 4 วา  ยาว  6  วา ) เป็นทรงป้ันหยา
หักมุม  ไม ้ เป ็นพ้ืนชั่วคราวหลังคามุง
สังกะสี  ฝาไม้ยาง  ซึ่งมูลค่าของวัสดุใน
การปลกูสร้างครัง้นัน้จ�านวน 2 หมืน่บาทเศษ 
โดยมไิด้เสยีค่าแรงในการปลกูสร้างแต่อย่างใด  
ซึ่งเงินทั้งหมดท่ีสร้างดังกล่าว ได้รับการ
บริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และฮัจยีอารีฟีน 
ประเสริฐกรรณ์  ในฐานะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครในขณะนั้นให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลารากฐาน 
และต่อมาท่านก็ได้ช่วยด�าเนินการให้ได้รับ

ประวัติมัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย(คลองสิบเอ็ด)
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 ต่อมามีการสร้างอาคารมัสยิด
ใหม่ข้ึนเมื่อวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2513 โดยมีขนาด ความกว้าง  10  เมตร
ยาว 16  เมตร  ซึ่งในการก่อสร้างครั้งนี้ได้
รบัความร่วมมอืจากบรรดาพีน้่องและสัปปรุุษ
โดยช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อย
เพื่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ขึ้นมา  เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยสร้างค่อมหลังเก่า
ด้วยการหล่อเสาคอนกรตีครอบมสัยดิหลงัเดิม 
การด�าเนินการสร้างค่อยๆท�าไปตามก�าลัง
ทรัพย์ที่มีอยู่  ขณะนั้นก็มีการจัดงานน�้าชา
เพือ่หารายได้ในการด�าเนนิการจัดงานน�า้ชา 
จะจัดในวันเสาร์ วันอาทิตย์แรกของเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี  ในการด�าเนินการ
ก่อสร้างมสัยดิหลงัใหม่นีม้ฮีจัยอีซีา  สนนกุจิ  
ซ่ึงเป็นบุตรนายผู้ใหญ่สนัต์  สนนกุจิ ได้ดูแล
ในการด�าเนนิการก่อสร้าง  ต่อมาในปี พ.ศ.  
2534  ได้มีการก่อสร้างสถานที่อาบน�้า
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ละหมาดเป็นอาคารคอนกรีตได้รับการ
อนุเคราะห์ จาก  ฮัจยีเราะฮ์มัด  ฮะมณี  
และบรรดาพ่ีน้องสัปปุรุษรวมเป็นเงิน  
235,000  บาทเศษ  ปี  พ.ศ.2539   ฮัจยี
ซอและห์ มีมูซอ และครอบครวับรจิาคเงนิ
จ�านวน 400,000 บาท ในการก่อสร้างศาลากุ
โบร์  ปี พ.ศ. 2540 มีการถมดินบริเวณที่กุ
โบร์   ปี พ.ศ. 2541  ท�าการก่อสร้างรั้ว
รอบบริเวณสุสาน(กุโบร์)   ปี พ.ศ. 2552 
สร้างอาคารเรียนศาสนา
หลังใหม่ 2 ชั้น  6 ห้องเรียน โดยใช้งบ
ประมาณ  2 ล้านบาท  

ปฏทินิกจิกรรมมสัยิดดำรุล้ฮ่ำซ่ำนยัในรอบปี
-กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติประจ�า  ดังนี้
 1. การเรียนการสอน อลักรุอ่านและ
ฟัรดูอยัน์  จนัทร์ถงึศกุร์ เวลา  15.30  - 17.30  น. 
วันเสาร์  09.00 – 13.00  น. 
 2. ว่าล่าดนุซิลฮินุ (ลกูทีดี่) มกีจิกรรม
ทุกวันศุกร์ค�่าลง โดยมีเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม  ร่วมละหมาดมักริบ และมีการ
อบรมให้ความรู้  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในชุมชนและภายนอกชุมชนเวียนกันให้
ความรู้
 3. ให้ความรู้สู่ครัวเรือน แบ่งออก
เป็น  2 โซนและเรียน 2  วันต่อสปัดาห์  วนั
อาทิตย์โซนฝั่งตะวันตก สถานที่การเรียน
การสอนบ ้านฮัจยีมูนี ร  ซันอาลี  และ
วันจันทร ์ โซนตะวันออกเรียนที่บ ้ าน 
คุณวาสนา  เซ็นลี
 4. การสอนอัลกุรอ่านแก่ผู้สนใจ
ทั่วไป โดยท่านอิหม่ามฮัจยีฮารุณ สนนุกิจ 
เป ็นผู ้ ให ้ความรู ้ ในทุกวันจันทร์  เวลา  

10.00 – 12.00  น. 
 5. การตมัมตัอลักรุอ่านของเยาวชน
ในชมุชนทีจ่บการศกึษาอลักรุอ่าน ในวันเสาร์
และวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี  พร้อมกับการจัดงานประจ�าปี
ของมัสยิด
 6. กองทุนวันละ 1 บาท เพื่อช่วย
เหลือดูแลคนในชุมชนที่สูงอายุท�าอะไรไม่
ได้  ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ปัจจุบันมีผู้ได้
รับการช่วยเหลือ จ�านวน  9  ราย  กิจกรรม
นี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี  พ.ศ.2554
 7.การดูแลการจัดการศพ  โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อมีผู ้เสียชีวิตในชุมชน  
ทางมัสยิดได้มีการมอบหมายให้มีผู้จัดการ
เกี่ยวกับศพโดยมีการแบ่งเป็นฝ่ายชาย 
ฝ่ายหญิง พร้อมมีทีมงานที่ขุดหลุมฝังศพมี
สมาชิกมากกว่า 20  คน

- กิจกรรมที่ก�ำลังด�ำเนินกำรมีไดังนี้
 1. การพบกันท่ีมสัยดิ เดอืนละ 1  
ครัง้  โดยขอความร่วมมอืจากคนในชุมชนมา
รวมกันที่มัสยิด  เพื่อจัดการเรียนการสอน
โดย เชิญวิ ทยากรผู ้ ท ร ง คุณ วุฒิ จาก
ภายนอกมาให้ความรู้ เช่น จาก  กอ.กทม.  
เป็นต้น
 2. การต่อยอดกิจกรรมกองทุน
วันละ 1 บาท  ซึ่งจะมีการขอความร่วมมือ
จากคนในชุมชนท่ีท�างานแล้ว บริจาค
เดือนละ 50  บาทต่อคน  เพื่อน�าไปเพิ่ม
เติมกับกองทุนวันละ 1 บาทซึ่งจะสามารถ
ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนเมื่อเสียชีวิต
หรือเจ็บป่วย
 การอยู ่ร ่วมกันในชุมชนเป็นสิ่ง
ส�าคญั  คณะกรรมการอสิลามประจ�ามัสยิด
ถือระเบียบเดิมต้ังแต่มีการสร้างมัสยิดที่
บรรพบุรุษได ้วางระเบียบไว ้แก ่ชุมชน  
อดตีท่ีสอนให้เราสามคัคกัีน ร่วมสร้างชุมชน
ให้พัฒนา
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แถลงการณ์สำานักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

(ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓)

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ได้ลุกลามไปในเกือบทุกประเทศทั่วโลก มี
ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก และ
ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้
ประกาศด�าเนินมาตรการอย่างเข้มข้นเพ่ือ
หยดุการแพร่กระจายเชือ้และลดการสญูเสยี
ให้น้อยที่สุด โดยให้งดการจัดกิจกรรมรวม
คนจ�านวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค นั้น
 ในการน้ี ส�านักจุฬาราชมนตรีได้
พิ จารณาตามเจตนารมณ ์ส� าคัญของ
บ ท บั ญ ญั ติ ศ า ส น า อิ ส ล า ม เ กี่ ย ว กั บ
สถานการณ์ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศ
ให้พี่น้องมุสลิมได้พึงตระหนักและปฏิบัติ
ตามเพ่ือลดการสูญเสียและหยุดการแพร่
กระจายของโรคติด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  (COVID-19) ดังนี้
 ๑. กำรกล่ำวทกัทำย/กล่ำวสลำม
    ให้งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ 
การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้
ยกมือสลามกันเท่าน้ัน 
 ๒.กำรจัดระเบียบมัสยิด และ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ
จังหวัด
  ๒.๑  ส�าหรับผู้ดูแลมัสยิด
       ๒.๑.๑ ให้จัดท�าความสะอาด
อุปกรณ์และบริเวณที่มีผู ้สัมผัสปริมาณ
มาก ๆ  อาทิ ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน�้า 
ด ้ วยน�้ ายาท� าความสะอาดหรือน�้ าผง
ซักฟอก และแอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
อย่างสม�่าเสมอและบ่อยกว่าปกติ
          ๒.๑.๒  ให้หมั่นท�าความสะอาด
พื้นมัสยิดหรือสถานที่ละหมาดอย่างน้อย 
วันละ ๒ ครั้ง ม้วนหรือจัดเก็บพรมปูใน
มัสยิดหรือพรมปูละหมาดในมัสยิด และงด
การบริการผ ้าปูละหมาดส�าหรับบุคคล 

(ผ้าซะญาดะห์) ผ้าโสร่ง หมวกกะปิเยาะห์ 
และชุดตะละกง ทั้งนี้ หากไม่สามารถม้วน
ห รือ จัด เ ก็บพรมดั งกล ่ า ว ได ้ ให ้ หมั่ น
ท�าความสะอาดด ้วยน�้ายาฆ ่าเชื้อเป ็น
ประจ�าทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง
 ๒.๑.๓  ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ 
ให้เปิดหน้าต่างมสัยดิ ผ้าม่าน เพือ่ให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
 ๒.๑.๔ จัดวางเจลล้างมอืแอลกอฮอล์ 
และหน้ากากอนามัย ไว้บรเิวณภายในมสัยดิ  
เช่น ประตูทางเข้า จุดประชาสัมพันธ์ จุด
ปฐมพยาบาล และหรือสบู่เหลว บริเวณ
สถานที่อาบน�้าละหมาด ห้องสุขา และจุด
ที่มีจ�านวนคนผ่านไปมา เป็นต้น
  ๒.๒ ส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมปฏบิตัศิาสนกจิ
 ๒.๒.๑  หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บ
คอ มีน�้ามูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งด
การ ไปร ่ วมละหมาดญะมาอะฮ ์หรื อ
ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด
 ๒.๒.๒  งดการอาบน�้าละหมาดใน
บ่อน�้า (กอเลาะห์) หรืออ่างใหญ่ร่วมกัน 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพ
ของทุกฝ่าย ให้อาบน�้าละหมาดจากบ้าน
ก่อนเดินทางไปมัสยิด
 ๒.๒.๓  การใช้เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือหลังอาบน�้าละหมาด ไม่เป็นที่ต้อง
ห้ามตามหลักการศาสนาอิสลาม และไม่
ท�าให้เสียน�้าละหมาด
 ๒.๒.๔  ให้ใช้ผ้าปูละหมาด (ผ้า
ซะญาดะห์) ส่วนตัว
  ๒.๒.๕  ส�าหรับผู้ที่เดินทางกลับ
มาจากต่างประเทศ ขอให้งดการไปละหมาด
ญะมาอะห์และละหมาดวันศุกร์ท่ีมัสยิด 
ทั้งนี้ ให้พักอยู่บ้าน ๑๔ วัน และให้อยู่ห่าง
จากผู้อื่น ประมาณ ๑ - ๒ เมตร เพื่อเฝ้าดู
อาการ
  ๒ .๓ ส� าหรับส� านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด ให้ปฏิบัติ

ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และมาตรการการป้องกันความ
เสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙  (Coronavirus Dis-
ease 2019 (COVID-19))  ส�าหรบัสถานที่
ราชการ สถานที่ท�างานเอกชน และสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓  ลงวันท่ี 
๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  ๒.๔ ให้คณะกรรมการอิสลาม
ประจ� ามัสยิด/คณะกรรมการชุมชน 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน
การติดตามดูแลผู ้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการ
อยู่ที่บ้าน เป็นเวลา ๑๔ วัน พร้อมท้ังให้
ความช่วยเหลือครอบครัวผู ้ที่ต ้องเฝ ้า
ระวังอาการดังกล่าว ตามความเหมาะสม
 ๓.กำรปฏิบัติศำสนกิจละหมำด
   ๓.๑ ให ้กระชับเวลาในการ
ละหมาดวันศุกร์ นับตั้งแต่อะซาน คุตบะห์ 
และละหมาด ไม่เกิน ๑๕ นาที และให้
สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะละหมาด
ท่ีมัสยิดในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ
  ๓.๒ ให้บิหลั่นท�าหน้าท่ีอะซาน
ประจ�าเวลาท่ีมัสยิดทุกเวลาตามปกติ 
และให้กล่าวค�าว่า “اَلَصالَُة ِفْ بُيُْوتُِكْم” หลงัจบ
การอะซาน พร้อมแจ้งสัปปุรุษว่า “ให้ทุก
คนละหมำดทีบ้่ำน” และให้ผูบ้รหิารมสัยดิ
จัดการละหมาดเฉพาะกลุ่มที่มีจ�านวนไม่
เกิน ๕ คน โดยมีการเว้นระยะห่างในแถว
อย่างน้อย ๒ เมตร ทั้งนี้ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง
การละหมาดประจ�ามัสยิด
      ๓.๓ ส�ำหรบัในเขตพืน้ทีที่ร่ัฐบำล
ประกำศห้ำมรวมตัว ให้งดการละหมาด
ญะมาอะห์และการละหมาดวันศุกร ์ที่
มสัยดิ โดยให้ละหมาดบ่าย (ดุฮ์ร)ิ ๔ รอกาอตั 
ที่บ้านแทน 
      ๓.๔ กำรละหมำดญะนำซะห์  
ให้จ�ากัดจ�านวนการเชิญผู้มาร่วมละหมาด 
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แถลงการณ์สำานักจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เมื่อรู้ว่าแผ่นดินใดเกิดโรคระบาด ก็จงอย่าได้เข้าไปยังแผ่นดินนั้น 
และหากแผ่นดินที่อาศัยอยู่เกิดโรคระบาด ก็จงอย่าได้ออกจากแผ่นดินนั้น  ““

(รายงานโดย อิหม่ามบุคอรี)

ช้อนกลางเฉพาะบุคคลในการรับประทาน
อาหารการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
ข้างต้นถือเป็นความจ�าเป็นตามเจตนารมณ์
ส�าคญัของบทบัญญัตศิาสนาอสิลาม เพราะ
การมีสุขภาพร่างกายท่ีดีเป็นความโปรด
ปรานที่อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน
ให้แก่มนษุย์ทุกคน จงึจ�าเป็นต้องดูแลรักษา
ร่างกายให้มีสุขภาพที่ดี ตามหลักเกณฑ์ วิธี
การและมาตรการป้องกันความเส่ียงที่
องค์กร หน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ก�าหนด เพื่อการรักษาไว้ซึ่งชีวิตของตนเอง
และสงัคมมนษุยชาติให้รอดปลอดภยัต่อไป 
 ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนมีความอดทน
ต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและวงิวอนขอดอุาอ์ 

(ขอพร) จากอลัลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ด้วยบทขอพรนี้

     اللَُّهمَّ إِنِّ أَُعوذُ ِبَك ِمَن الَْبَِص َوالُْجُنوِن َوالُْجَذاِم

وفَْيُْوْس كُْوُرْونَا )كُْوِفيْد  19 (َوِمْن َسيِِّئ األَْسَقاِم

 ความหมาย “โอ้ อลัลอฮ์ ข้ำพระองค์ฯ 
ขอควำมคุ้มครองจำกพระองค์ให้พ้นจำก
โรคด่ำงขำว โรควิกลจริต โรคเรื้อน โรค
โควิด ๑๙ และควำมเจ็บป่วยที่เลวร้ำยทั้ง
ปวง”
 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้
ถือปฏิบั ติจนกว ่าสถานการณ์จะเข ้าสู ่
สภาวะปกติหรือรัฐบาลจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 
     
 
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

และรีบด�าเนินการละหมาดและจัดการฝัง
ให้กระชับและเร็วที่สุด เพื่อป้องกันมิให้มี
การรวมตัวกันเป ็นจ�านวนมากและใช ้
ระยะเวลานาน
 ๔. กำรเยี่ยมและปฏิบัติต่อศพ 
(มัยยิต)
   ๔.๑ กรณีกำรเสียชีวิตทั่วไป ให้
ญาติผู ้เสียชีวิตจัดระเบียบผู ้มาเยี่ยมศพ 
(มัยยิต) ด้วยการจัดเตรียมเจลล้างมือ
แอลกอฮอล์หรือสบูเ่หลว และหน้ากากอนามยั 
ไว้ภายในบริเวณสถานที่ที่คนมาเยี่ยมศพ 
(มัยยิต)
 ๔.๒ กรณีผู้เสียชีวิตจำกโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๔.๒.๑ ห้ำมญำติผู้เสียชีวิตและ
ผู้มำเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต)
 ๔.๒.๒ เนือ่งจำกเช้ือไวรสัโคโรนำ 
๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นเชือ้ทีแ่พร่กระจำย
จำกคนสู่คนและตัวเช้ือไวรัสยังอยู ่ กับ
ร ่ำงกำยของผู ้ เ สียชีวิตอีกระยะหนึ่ ง 
และเพื่อป้องกันกำรติดเช้ือและกำรแพร่
กระจำยของเชื้อ จึงท�ำให้กำรจัดกำรกับ
ศพจ�ำเป็นต้องด�ำเนินไปตำมหลักทำงกำร
แพทย์ทุกประกำร  ดังนั้น จึงให้ประสำน
กับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขหรือเจ้ำหน้ำท่ี
โรงพยำบำล ในกำรจดักำรศพ โดยให้บคุคล
ที่ เป ็นมุสลิมท�ำกำรตะยัมมุมแทนกำร
อำบน�้ำศพในห้องปลอดเช้ือหรอืสถำนท่ีที่
จดัเตรียมไว้โดยเฉพำะ โดยผูท้�ำหน้ำทีต่ะยมัมมุ
สวมชุดป้องกนักำรตดิเช้ือ (PPE) แล้วตบฝุ่น
ที่เตรียมไว้ ครั้งที่ ๑ เพื่อลูบใบหน้ำศพ 
และตบฝุ ่นครั้งที่ ๒ เพื่อลูบมือจนถึง
ข้อศอกหรืออย่ำงน้อยที่สุดลูบให้ถึงข้อมือ 
ทั้ง ๒ ข้ำง แล้วปิดถุงบรรจุศพ โดยถอืเอำ
ถงุบรรจุศพเป็นกะฝั่น และให้ผู้นั้นท�ำกำร
ละหมำดให้แก่ศพ ณ สถำนที่นั้น หลังจำก
นั้นให้น�ำศพไปฝัง ณ สุสำน (กุโบร์) โดย
เร็วที่สุด

 ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรอำบน�้ำศพ
จะท�ำให้ผู้อำบสัมผัสกับสำรคัดหล่ังหรือ
ของเหลวท่ีออกจำกศพและปนเปื้อนกับ
น�้ำ ซึง่อำจท�ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของ
โรคได้
 ๕. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ
  ๕.๑ ให้งดการจดักิจกรรมและ
การรวมตัวกันเป็นกลุม่ ได้แก่ การจัดงานการ
กุศลขององค์กรมัสยิด มูลนิธิ สมาคม 
ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจ�าวัน/
ประจ�าสัปดาห์/ประจ�าเดือน การเรียน
การสอนศาสนา ทั้งการสอนอัลกุรอาน
และศาสนาภาคบังคบั โดยให้ผูป้กครอง
ดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวนบทเรียน
ดังกล่าวภายในบ้าน
 ๕.๒ ให้งดการจัดกิจกรรมและ
การออกดะอ์วะห์หรอืตบัลฆี (การเชิญชวน
ให้ศาสนิกท�าความดี) ท้ังส่วนบุคคลและ
การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทั้งในมัสยิด และ
สถานทีต่่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 ๕.๓ ให้งดหรือเลื่อนการจัดงาน
ฉลองมงคลสมรสไปก่อน จนกว่าสถานการณ์
จะคลี่คลายไปในทางที่ ดีขึ้นหรือเข ้าสู ่
สภาวะปกต ิและหรอืให้ท�าพธินีกิะฮ์ (สมรส) 
เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่เกิน ๑๐ คน
 ๕.๔ ให้งดหรอืเลือ่นการท�าตะฮ์นกี 
(เปิดปากเด็กทารกแรกเกิด) เนื่องจาก
ผูท้�าตะห์นกีต้องเคีย้วหรอืใช้มอืบดอนิทผลมั
ให้ละเอียดแล้วป้อนหรือป้ายที่เพดานใน
ส่วนลึกของปากเด็กทารกแรกเกิด ดังนั้น 
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคดังกล่าว จึงขอ
ให้งดการท�าไปก่อน รวมท้ังการท�าบุญ
อะกีเกาะฮ์ (จดัเลีย้งในการโกนผมไฟ) ด้วย
 ๕.๕ งดการรับประทานอาหาร
แบบใส่ถาดรวม ให้แบ่งใส่ภาชนะท่ีใช้เฉพาะ
ของตนเอง และงดการรับประทานอาหาร
แบบใช้มือป้อน โดยให้ใช้ช้อนที่ใช้เฉพาะ
ของตนเองหรือล้างมือให้สะอาด และใช้
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สมาคมกอร ีแห่งประเทศไทย ศกึษาท�านอง
ขั้นพื้นฐานกับอาจารย์อัยยูบ สะและน้อย
และอาจารย์อิดรีส สะและน้อย พร้อมกับ
ศึกษาหลักการอ่าน (ตัจวีด) กับอาจารย์
สมหวงั มสุตาฟาด ีและอาจารย์ดนยั ดาราฉาย 
เป็นการส่วนตัว ต่อมาได้เดินทางไปศึกษา
ด้านท�านองเพิ่มเติมกับอุสต๊าซอับดุลรอฮีม 
บินอะห์หมัด ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วง
ปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นระยะ
เวลา 10 ปี

ศึกษำด้ำนศำสนำในระดับปริญญำตรี
 ทีม่หาวิทยาลยัอลัอซัฮรั ณ ประเทศ
อยิปิต์ และได้ใช้เวลาช่วงนัน้ศกึษาด้านท�านอง
การอ่านเพิม่เติมในระดับท่ีสงูข้ึนกับ อสุต๊าซ
อะห์หมดั มุสตาฟา กามิล อีกทั้งเรียนอัลกุ
รอานแบบกิรออัตกับ เชคอัชร็อฟ ฮามิด 
ฮะซะนีน และได้มีโอกาสตะลักกีกับ อัลมัร
ฮูม ดร.ฟัรรอยลัเลาะฮ์ อชัชาซิลย์ี ปัจจุบัน
ศกึษากริออตัและอัลกุรอานกับ เชคฮิชาม 

ประวัติครอบครัว
 ชื่อ นายปรานนท์ มุสตาฟา เกิด
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2534 เป็นบุตรคน
สุดท้องจากจ�านวนพี่น ้องสามคนของ
นายปรีชา นางศิรินันท์ มุสตาฟา สมรสกับ
นางปกิตตา เยนา อาศัยอยู ่บ้านเลขที่ 
47/5 หมู่ 10 ซอยบางปลา 35 ถนน
เทพารักษ์ ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540 ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจ�าสอนอยู่ที่ โรงเรียนอิสลาม
บ�ารุงศาสน์ (บางมะเขือ)

ประวัติกำรศึกษำ/อบรม
 -จบประถมต้น จากโรงเรียนสุข
เจริญผล
 -จบมัธยม จากโรงเรียนอิสลาม
สันติชน
 -จบการศึกษาระดับซานาวี จาก
สถาบันอัรรอบิตี
 -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จากคณะนิเทศศาสตร ์  มหาวิทยาลัย
อัลอัซฮัร ประเทศอิยิปต์
 - ป ั จ จุ บั นก� า ลั ง ศึ กษา ระดั บ
ปริญญาโท คณะอัลกุรอานและซุนนะฮ์
มหาวิทยาลัย SAINS ISLAM MALAYSIA 
(USIM)

ประวัติกำรเรียนอัลกุรอำน
 ในวัย เ ด็กเข ้ ารับการอบรมที่

อบัดลุบาร ีและดร.อะห์หมดั อะห์หมดั นอุยันะอ์

แรงบันดำลใจ/สำเหตุที่ สนใจกำร
อ ่ ำนกุ รอำน
 อันเนื่องมาจากกระผมได ้รับ
อิทธิพลมาจากผู ้เป็นแม่ คือฮัจยะฮ์ซีตี
ฮาวา มุสตาฟา ผู้ซึ่งเคยเป็นกอรีอะฮ์ (นัก
อ่าน) มาก่อน และได้บ่มเพาะกระผมใน
การอ่านอัลกุรอานแบบท�านองเสนาะ 
ประกอบกับคุณพ่อ คือฮัจยีปรีชา (อับดุล
อาซีซ) มุสตาฟา ซึ่งเป็นผู้ที่ส่งเสริมและ
ผลักดันอย่างจริงจังมาตั้งแต่เยาว์วัย และ
ครั้ งหนึ่ ง เมื่อกระผมอายุ 4 ขวบ 
ณ งานเมาลิดกลาง สวนอัมพร กระผมได้มี
โอกาสได้รับฟังการอ่านกอรี จากนักอ่าน
ประเทศต่างๆ จากจุดนั้นเองจึงเป็นแรง
บันดาลใจให้กระผมได้มีความชอบและ
อยากที่จะเรียนรู้ในศาสตร์ด้านนี้ และเมื่อ
เติบโตขึ้นกระผมได้รู้จักนักอ่านระดับโลก
มากขึ้น พวกเขาเหล่านั้นจึงเป็นอีกหนึ่ง
แรงบันดาลใจให้กระผมได้เป็นอย่างดี

เวทีกอรีที่เข้ำทดสอบ
 ประวัติรางวัลและเกียรติคุณที่
เคยได้รับ
 1. รางวัลชนะเลิศการทดสอบ 
การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน งาน
เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ.2557
 2. รางวัลชนะเลิศการทดสอบ 
การอ ่ านพระมหา คัม ภี ร ์ อั ลกุ รอาน
โอลิมปิค ณ ประเทศอิหร่าน ปี พ.ศ.2553
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การทดสอบการอ่านพระมหาคมัภีร์อัลกรุอาน
นานาชาติ  53 ประเทศ ณ ประเทศ
อินโดนีเซียในปี พ.ศ.2557
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การทดสอบการอ่านพระมหาคมัภีร์อัลกรุอาน 
ระดับโลก (รายการ อัลกอริ อัลอาลามี่)  
ณ ประเทศบาห์เรน ปี พ.ศ.2557
 5. เป็นตัวแทนประเทศไทยไป

“มุอ๊าซ กับเวทีกอรีนานาชาติ”
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ทดสอบกอรีนานาชาติ ณ ประเทศลิเบีย 
ปีพ.ศ.2552
 6. เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
ทดสอบกอรีนานาชาติ ณ ประเทศอิหร่าน 
ปีพ.ศ.2551และ พ.ศ.2555
 7. เป็นตัวแทนประเทศไทยไป
ทดสอบกอรีนานาชาติ  ณ ประเทศ
มาเลเซีย ปีพ.ศ.2557
 8.ได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์
ช่องอัสสลามุอะลัยก้าของประเทศอิยิปต์ 
เพ่ือเป็นนักอ่านประจ�าสถานี ตามสัญญา 
6 ปี ในปี พ.ศ.2554-2560
 9.ได้รับเชิญอ่านอัลกุรอานเปิด
ประชุม ณ มหานครมักกะฮ์ ในโอกาสเดิน
ทางไปบันทึกเทปรายการทีวี ของสถานี
อัสสลามมุอะลัยก้า ปี พ.ศ.2556
 10. ได้รับเชญิจากองค์กรอลักรุอาน
ของประเทศแอฟริกาใต้ เพ่ือเป็นคณะ
กรรมการตัดสินการอ่านพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอานและสาธิตการอ่านตามเมือง
ต่างๆ ปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2560
 11. ได้รบัเชญิจากองค์กรสมาพนัธ์
มุสลิมในประเทศอิตาลี ไปท�าการสาธิต
การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ณ เมือง
เวโรน่า และเมืองโบลซาโน ปี พ.ศ.2561
 12. ได้รับเชิญจากองค์กรมัสยิด 
และมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เพื่อสาธิต
การอ่านพระมหาอัลกุรอาน ตามรัฐต่างๆ
ปี พ.ศ.2561-2562
 13.ได้รับเชญิจากองค์กรอัลกรุอาน
ประเทศบังคลาเทศ ให้เข้าร่วมสาธิตการ

อ่านในงานประชุมอัลกุรอานนานาชาติ 
ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-8 ก.พ. ปี 
พ.ศ.2563

ควำมประทับใจที่มีต่ออัลกุรอำน/กอรี
 อั ล กุรอานนั้ นคือด� ารั สแห ่ ง
พระผู ้เป็นเจ้า อีกท้ังการอ่านอัลกุรอ่าน
ยังถือว่าเป็นการท�าอิบาดะฮ์บุคคลใดอ่าน
อักษรหนึ่งจากอัลกุรอ่านเขาจะได้รับถึง 
10 ความดี ตามที่ส ่วนหนึ่งจากหะดีษ
ที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ บุตรมัสอูด 
(รด.) ความว่า “บุคคลใดที่อ ่ำนอักษร
หนึ่งจำกพระมหำคัมภีร์อัลกุรอ่ำนแล้ว
เขำจะได้รับหนึ่งควำมดีและหนึ่งควำมดี
จะเทียบเท่ำสิบควำมดี” กล่าวคือหนึ่ง
อักษรเท่ากับ 10 ความดี อนึ่งเรื่องของการ
อ่านท�านองเสนาะ(กอร)ี แน่นอนว่าเป็นเรือ่ง
ทีห่ลกัการอิสลามส่งเสริมให้มีการกระท�า 
เพราะเป็นการท�าให้อัลกุรอานมีความ
ไพเราะและน่าฟังดังที่มีหะดีษหลายๆบท
กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อีกทั้งการ
อ่านแบบท�านองเสนาะ (กอรี) ยังเป็นการ
เปิดโลกทศัน์และสงัคมให้เราได้รูจั้กบุคลอืน่ๆ
ที่มากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นเหตุผลและส่วนหนึ่ง
จากความประทับใจของผมท่ีมต่ีออลักรุอาน
และการอ่านแบบกอรี

ข้อคิด/ข้อเสนอแนะต่อกำรเป็นนักกอรี 
 ความคิดเห็นส่วนของกระผม ต้อง
เริม่จากการอ่านพระมหาคมัภร์ีอั ลกุ รอ ่ าน
ให้คล่องแคล่ว ถ้าท่องจ�าทั้งหมดถือว่า
เป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง ในขณะเดียวกันก็ให้
ศึกษาวิชาตัจวีดเรื่องของหุก่มต่างๆ ที่
ส�าคัญคือเรื่องการออกเสียงของอักขระ
แต่ละอักษรอย่างชัดเจน หลังจากนั้นก็
ค่อยๆศกึษาในเรือ่งของมะกอมาต (ท�านอง) 
โดยผ่านการฟังจากบรรดานกัอ่านในระดับ
ที่ เป ็นที่ ยอมรับของโลกอิสลามและ
พยายามเลียนแบบการอ่านให้เหมือนได้
มากที่สุด ต่อมาให้หาครูที่สามารถจะให้
ความรู้และแนะน�ากับเราได้ เพ่ือท่ีจะได้
รบัการถ่ายทอดจากปากของครอูย่างถกูต้อง
ตลอดจนน�าสิ่งท่ีได้รับจากครูมาฝึกฝน
ประจ�าทุกวันอย่างสม�่าเสมอ และอย่า
ละท้ิงเรือ่งของกฎของการอ่านต่างๆ (ตจัวีด) 
ในขณะที่ฝึกอย่างละเอียด ทั้งหมดที่กล่าว
มานั้นขึ้นอยู ่กับพรสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรง
ประทานให้แต่ละคน แต่ก็ไม่ลืมเร่ืองของ
พรแสวงที่จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ไปถึงเป้า
หมายได้เช่นกัน พร้อมกบัขอพรจากอลัลอฮ (ซบ.) 
ให้พระองค์ทรงประทานเตาฟีก และฮดิายะฮ์
ในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับขอว่าให้เราได้
เป็นผูห้นึง่ท่ีได้รบัใช้อลักุรอาน วัลลอฮอุะลัม
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อนุมัติรับรองฮำลำล
    1. บรษัิท สวนไทย จ�ากดั สถานท่ีผลติ 
เลขที่ 47/418-420 ซอยนิมิตใหม่ 3/1 
ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
ผู้ผลิต เคร่ืองเทศ ขอต่ออายุการรับรอง 
38 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต 
(OEM)  จ�านวน 1 สถานประกอบการ รวม 
5 รายการ
 2. บริษัท สินธร มีท ซัพพลาย 
จ�ากัด สถานที่ผลิต 21 ซอยโสอุดร  ถนน
ศรีนครนิทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
ผู้ผลิต ตัดแต่งเน้ือสัตว์, อาหารแปรรูป, 
น�้าจิ้ม และซอส ขอต่ออายุการรับรอง 98 
รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 4 
รายการ
 3. นายโอภาส  มหงิสพันธ์ช ู(OMOP) 
สถานที่ผลิต เลขที่ 167  ถนนราษฎร์อุทิศ 
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี ผู้ผลิต ไก่หยอง 
ขอต่ออายกุารรับรอง 2 รายการ
 4. บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น 
กรุ๊ป จ�ากัด สถานท่ีผลิต 91/255-257 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขอต่ออายุ
การรับรอง 1 รายการ
 5. บริษัท เค้ก แอนด์ เบเกอรี่ 

จ�ากัด สถานที่ผลิต 553/21  ซอยแสงสุข 
ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขต
ยานนาวา ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต, 
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขอต่ออายุการรับรอง 
383 รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 
28 รายการ
 6. บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์
เนชันแนล (ประเทศไทย) จ�ากัด สถานที่
ผลิต 102/1 หมู่ที่ 4 ถนนฉลองกรุง แขวง
ล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง ผู้ผลิต ลูกอม
และหมากฝรัง่ ขอต่ออายกุารรับรอง 22 
รายการ และขอเพิ่มการรับรอง 1 
รายการ
 7. บริษัท เอดี  นาโน จ�ากัด 
สถานที่ผลิต 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 
36/5, 36/6 ซอยรามค�าแหง 24 แยก 4 
แขวงหวัหมาก   เขตบางกะปิ ผูผ้ลติ เครือ่งด่ืม, 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูล ขอต่อ
อายุการรับรอง 3 รายการ และผลิตให้
กับผู ้ว ่าจ้างผลิต (OEM)  จ�านวน 2 
สถานประกอบการ รวม 30 รายการ
 8. บริษัท เฟรนช์ เบเกอร์รี่ 
โซลชูัน่ จ�ากดั สถานทีผ่ลติ 855 อาคารพรไพลนิ 
บิสสิเนส พอยท์ ถนนอ่อนนุช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง ผู้ผลิต อาหาร

ส�าเรจ็รปูทีพ่ร้อมบริโภคทนัท,ี โดร์ มัฟฟิน, โดร์ 
มาเดอลนี และไส้เบเกอร์รี ่ ขอต่ออายกุาร
รับรอง 29 รายการ และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง 6 รายการ
 9. บริษัท มิสเตอร์ เจส์ เบเกอรี่ 
จ�ากัด สถานท่ีผลติ 507/588 อาคารนะโม 
ซอยหมู่บ้านนครไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ผู ้ผลิต 
เบเกอรีแ่ช่แข็ง ขอต่ออายกุารรับรอง 39 
รายการ
 10. ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัด มุมิน 
สถานที่ผลิต 72/164 ซอยบึงขวาง 1/1 
ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ ผู้ผลิต น�้าอินทผลัม ขอต่ออายุ
การรับรอง 4 รายการ
 11. บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 
(มหาชน) สถานท่ีผลติ บรษัิท  สยามแมค็โคร 
จ�ากัด (มหาชน) สาขาหนองจอก เลขที ่ 80 
ถนนเลยีบวาร ีแขวงกระทุม่ราย เขตหนองจอก 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และจ�าหน่าย
เนื้อสัตว์ฮาลาล ขอต่ออายุการรับรอง 
115 รายการ
 12. ฟารีดา เครื่องเทศ (OMOP) 
สถานที่ผลิต 51/12 ซอยสังฆสันติสุข 12  
ถนนสงัฆสนัตสิขุ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 

HALAL 

	 เดอืนมนีาคม	2563	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ได้มีมติในการประชุม	 ครั้งท่ี	
3/2563	วันที่	7	มีนาคม	2563	อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรอง
ฮาลาล	 จ�านวน	 47	 สถานประกอบการ	 รวม	 2,246	 ผลิตภัณฑ์	 ยกเลิกการรับรองฮาลาลบางรายการ
เนื่องจากยกเลิกการผลิต	จ�านวน	5	สถานประกอบการ	รวม	102	รายการ	และยกเลิกสถานประกอบการ	
จ�านวน	11	แห่ง	เนื่องจากยกเลิกการผลิต	ดังนี้



ผู้ผลิต เครื่องเทศ ขอต่ออายุการรับรอง 
30 รายการ
 13. บริษัท ซันคอนซูเมอร์ จ�ากัด 
สถานที่ผลิต 32/37 หมู่ 4 แขวงจอมทอง 
เขตจอมทอง ผู้ผลิต เครื่องดื่มในภาชนะ
ปิดสนทิ ขอต่ออายกุารรับรอง   16 รายการ 
และขอเพิ่มเติมการรับรอง 4 รายการ
 14. บริษัท เอ็นโซย่า จ�ากัด 
สถานที่ผลิต 3 ซอยเอกชัย 49 ถนน
เอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 
ผู้ผลิต นมถั่วเหลืองพาสเจอร์ไรส์ ขอต่อ
อายุการรับรอง 7 รายการ
 15. บริษัท บิโล ฟองดู จ�ากัด 
สถานทีผ่ลติ 127/254-259 ถนนพระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ผู้ผลิต 
ชอ็กโกแลตเคลือบชอ็กโกแลตตกแต่ง, เยลลี่
ผลไม้, แผ่นพลาสติกลอกลาย ขอต่ออายุ
การรับรอง 281 รายการ
 16. บริษัท พรรลภจงรวย จ�ากัด 
สถานที่ผลิต ร้านริคชา ชาบู แอนด์ คาเฟ่ 
เลขท่ี 32/793-794 ซอยประชาอทุศิ 58/1 
แขวงทุง่คร ุ เขตทุง่คร ุ ผูผ้ลติ อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน “ร้านริคชา 
ชาบู แอนด์ คาเฟ่” ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 17. บริษัท เอ็มพีเอส ฟู้ดส์ 
อินเตอร์เทรด จ�ากัด สถานที่ผลิต 18/16 
หมู่บ้านเวร่า บิสเน็ท ถนนร่มเกล้า แขวง
คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง ผู้ผลิต 
วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตอาหาร ขอต่ออายุการรับรอง 94 
รายการ และขอเพิม่การรับรอง 36 รายการ
 18. บริษัท ซินโนวา จ�ากัด สถาน
ที่ผลิต 431 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม 
ผู้ผลิต เบเกอรี่, ไอศกรีม, แป้งส�าเร็จรูป
ส�าหรับท�าวาฟเฟิล, น�้ารสผลไม้แช่แข็ง, 
สมูทตี้, ไซรัป, ผลิตภัณฑ์ส�าหรับไอศกรีม 
และซอส ขอต่ออายุการรับรอง 267 
รายการ และขอเพ่ิมการรบัรอง 245 รายการ
 19. นางสาวภคมณ คุณชัญาณโชค 
สถานที่ผลิต 95/434 ถนนบรมราชชนนี 
17 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
ผู้ผลิต เครื่องเทศ และเมล็ดกาแฟ ขอต่อ

อายุการรับรอง 11 รายการ และขอเพิ่ม
เติมการรับรอง 2 รายการ
 20. บริษัท สยามร่วมมิตร จ�ากัด
สถานที่ผลิต 9/5 ซอยเสรีไทย 56 แยก 1, 
9/19 ซอยเสรีไทย 54 แยก 3, 100/3 
ซอยเสรีไทย 85  แขวงคันนายาว เขต
คันนายาว ผู ้ผลิต คุกก้ี, ข้าวเกรยีบกุ้ง, 
ข้าวโพดอบกรอบ, เวเฟอร์, บสิกติ, อาหาร
ส�าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ขอต่ออายุ
การรับรอง 28 รายการ
 21. บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอร
องส์ จ�ากัด สถานที่ผลิต 3678/2 ตรอก
นอกเขต ถนนประดู่ แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม ผู้ผลิต น�้าจิ้มสุกี้ ขอต่ออายุ
การรับรอง 1 รายการ
 22. บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า 
เฟรช (ประเทศไทย) จ�ากัด สถานที่ผลิต 
99/30 หมู ่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอร์ไรส์,นมปรุงแต่งพาสเจอร์
ไรส์,เคร่ืองดืม่นม,โยเกิร์ตพร้อมดืม่ไขมนัต�า่, 
โยเกิร์ตไขมันต�่า และนมเปรี้ยวปราศจาก
ไขมัน
 23. บรษัิท เคนยากุ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั สถานท่ีผลติ 90 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) 
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขอต่ออายุ
การรับรอง 2 รายการ และผลิตให้กับผู ้
ว ่าจ้างผลิต (OEM)  จ�านวน 6 สถาน
ประกอบการ รวม 24 รายการ
 24. บรษิทั วนิเนอร์ คอสเมด จ�ากดั 
สถานทีผ่ลติ  932 ซอยหมูบ้่านเศรษฐกจิ 22 
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค ผู้ผลิต 
ยาสีฟัน, เครื่องส�าอาง ขอต่ออายุการ
รับรอง 8 รายการ ขอเพิ่มเติมการ
รับรอง 7 รายการ และผลิตให้กับผู้ว่าจ้าง
ผลิต (OEM)  จ�านวน 2 สถานประกอบ
การ รวม 18 รายการ
 25. บริษัท เอ็นเวนเชอร์ส จ�ากัด 
สถานที่ผลิต ห้องอาหารซาร่า ห้องอาหาร
คะแนล โรงแรมนูโว ซิตี้ เลขที่ 2 ซอย
สามเสน 2 ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม 
เขตพระนคร ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมบริโภค “ครัวฮาลาล โรงแรมนูโว 

ซิตี้” ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
 26. เรอืนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานคร 
สถานท่ี 33 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร ผู ้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน “โครงการครัว
ฮาลาลเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร” 
ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
 27. บรษัิท จีระพนัธ์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด สถานท่ีผลติ ร้านจีระพนัธ์ เลขที ่911 
ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
ส�าเร็จพร้อมรับประทาน “ครัวฮาลาล” 
ขอต่ออายุการรับรอง 1 รายการ
 28. บรษัิท เอส อาร์ ฮาลาล มที 
ซัพพลาย จ�ากัด สถานท่ีผลติ เลขที ่60/302 
ซอยพระยาสุเรนทร์ 28 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา ผู้ช�าแหละ และตัดแต่งเนือ้
สัตว์ฮาลาล ขอต่ออายุการรับรอง 26 
รายการ
 29. บริษัท เอ-พลัส ซัพพลาย 
จ�ากัด สถานที่ผลิต 3/316, 3/317 หมู่ 9 
ถนนสวุนิทวงศ์ แขวงล�าผกัช ีเขตหนองจอก 
ผู้ผลิต เครื่องส�าอาง ขอต่ออายุการรับรอง 
20 รายการ และขอเพิ่มเติมการรับรอง 
17 รายการ
 30. ใบสลาดขนมไทย สถานทีผ่ลติ 
359/222 ซอยประชาอุทิศ 57 ถนน
ประชาอทิุศ แขวงบางมด เขตทุง่คร ุ ผู้ผลิต 
ขนมไทย ขอต่ออายกุารรับรอง 32 รายการ
 31. บริ ษัท แบล็คแคนยอน 
(ประเทศไทย) จ�ากดั สถานทีผ่ลติ 111/14 ถนน
พระยาสเุรนทร์ แขวงสามวาตะวนัตก เขต
คลองสามวา ผูผ้ลิต กาแฟ, แท่งเครือ่งเทศ, ชา
เขยีว ขอต่ออายกุารรบัรอง 7 รายการ
 32. ห้างหุน้ส่วนสามัญ เจรญิพัฒนโชติ 
สถานท่ีผลติ 310/30 ซอยรามอินทรา 117 
ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพฯ ผู้ผลิต สาหร่ายปรงุรส, 
โจ๊กข้าวหอมมะลกิึง่ส�าเรจ็รปู, เครื่องดื่มข้าว 
และเครือ่งดืม่ธญัพชื ขอต่ออายกุารรับรอง 
9 รายการ
 33. นายยุทธนา ซากีรี (OMOP) 
สถานที่ผลิต 7 หมู่ 14 ซอยมิตรไมตรี 6 
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก ผู ้ผลิต 
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หอมเจียว, กระเทียมเจียว, น�้าพริกเผา 
ขอต่ออายุการรับรอง 3 รายการ และผลติ
ให้กับผูว่้าจ้างผลติ (OEM)  จ�านวน 1 สถาน
ประกอบการ รวม 3 รายการ
 34. บรษัิท อคัรวนิท์ อนิเตอร์ฟูด้ 
จ�ากัด สถานที่ผลิต 2 ซอยเทียนทะเล 26 
แยก 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิต อาหาร
ส�าเร็จรูปที่พร ้อมบริโภคทันที, น�้ามัน
มะพร้าว ขอต่ออายุการรับรอง 17 รายการ 
และขอเพ่ิมเตมิการรับรอง 22 รายการ
 35 .  บริ ษัท  เคนโกกุ  จ� ากัด 
สถานที่ผลิต 3532 ถนนสุขุมวิท แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา ผู้ผลิต ขนมอบกรอบ
จากถัว่เหลือง ขอต่ออายกุารรบัรอง 3 รายการ
 36 .  ซันนี่ คอฟฟ ี ่ เ ฮาส ์  โดย
นางสาวรัชนีกร มูลทรัพย์ (ร้านอาหาร
มสุลมิ) สถานทีผ่ลติ ร้าน “ซนันีค่อฟฟ่ีเฮาส์” 
เลขที ่5 ซอยสเุหร่าคลองตัน ถนนรามค�าแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ผู้ผลิต 
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน ขอ
การรับรองใหม่ 1 รายการ
 37. อลาดินซูชิ แอนด์ คาเฟ่ โดย
นางสาวสุมนา มสีวุรรณ (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานทีผ่ลติ ร้าน “อลาดนิซชู ิแอนด์ คาเฟ่” 
เลขที่ 2 ซอยสุวรรณมณี ถนนประชาอุทิศ 
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง ผู้ผลิต 
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน 
ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 38. จีระพันธ์ ไบเทค โดยนาย
บัญญัติ ทิพย์หมัด (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “จีระพันธ์ ไบเทค” 
Food Yard ชั้น 3 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ 
เลขที่ 88 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 39. จีระพันธ์ เซ็ลทรัล บางนา 
โดยนายบัญญัติ ทิพย์หมัด (ร้านอาหาร
มสุลมิ) สถานทีผ่ลติ ร้าน “จรีะพนัธ์ เซล็ทรลั 
บางนา” Food Patio ชั้น G เลขที่ 585 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา 
ผู ้ผลิต อาหารปรุงประกอบพร้อมรับ

ประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 40. จีระพนัธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โดยนายบัญญัติ ทิพย์หมัด (ร้านอาหาร
มุสลิม) สถานท่ีผลิต ร้าน “จีระพันธ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ศูนย์อาหาร
ทววีงศ์ถวลัยศกัดิ ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน ขอการรับรอง
ใหม่ 1 รายการ
 41. จีระพันธ์ สยามพารากอน 
โดยนายบัญญัติ ทิพย์หมัด (ร้านอาหาร
มุสลิม) สถานท่ีผลิต ร้าน “จีระพันธ์ 
สยามพารากอน” ชั้น G สยามพารากอน 
เลขท่ี  991 ถนนพระรามที่  1 แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน ผู้ผลิต อาหารปรุง
ประกอบพร้อมรับประทาน ขอการรับรอง
ใหม่ 1 รายการ
 42. จีระพันธ์ เอ็มโพเรียม โดย
นายบัญญัติ ทิพย์หมัด (ร้านอาหารมุสลิม) 
สถานที่ผลิต ร้าน “จีระพันธ์ เอ็มโพเรียม” 
Food Hall ช้ัน 4 ศนูย์การค้า ด ิเอ็ม โพเรียม  
เลขท่ี 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน 
เขตคลองเตย ผู้ผลิต อาหารปรุงประกอบ
พร้อมรับประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 
รายการ
 43. ร้านเดอะนฟู เค้ก โดยนางสาว
มัทนา ชอบสันติ  (ร ้านอาหารมุสลิม) 
สถานทีผ่ลติ ร้าน “เดอะนฟู เค้ก” โครงการ
เอม็สแคว เลขท่ี 295/1 ซอยราษฎร์อทุศิ 27/1 
ถนนราษฎร์อทิุศ แขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี 
ผู ้ผลิต อาหารปรุงประกอบพร้อมรับ
ประทาน ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ
 44. บรษิทั ซ ีแอล ท ีอนิเตอร์เทรด 
จ�ากัด สถานท่ีผลิต 846 ถนนทรงวาด 
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ ผู้ผลิต 
วุน้ผงอะการ์ อะการ์ ขอต่ออายกุารรับรอง 
3 รายการ
 45. บริษัท ยูไนเต็ด โพรเกรส 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด สถานที่ผลิต 30, 30/2 
หมู่ที่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงล�าผักชี เขต
หนองจอก ผู ้ผลิต เครื่องเทศ ขอต่ออายุ
การรับรอง 135 รายการ

 46. บรษิทั นนทพนัธ์เทรดดิง้ จ�ากดั 
สถานที่ผลิต 49/102 ซอยหทัยราษฎร์ 37 
ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก 
เขตคลองสามวา ผู ้ผลิต ชีส และซอส
มะเขอืเทศ ขอต่ออายกุารรบัรอง 2 รายการ
 47. ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั มสิซิส บลับรีส์ 
อินเดียน ฟู้ด เรสเตอรองท์ สถานที่ผลิต 
778/198 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน 
เขตคลองสามวา ผู้ผลิต ซอสปรุงรส (น�้า
อาจาด) ขอการรับรองใหม่ 1 รายการ

อนุมัติยกเลิกกำรรับรองฮำลำล
	 1.	ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการ	เน่ืองจากไม่มี
การผลติ
 1. บรษัิท เฟรนช์ เบเกอร์รี ่โซลูช่ัน 
จ�ากัด สถานที่ผลิต 855 อาคารพรไพลิน 
บสิสเินส พอยท์ ถนนอ่อนนชุ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง ผู้ผลิต อาหารส�าเรจ็รปูที่
พร้อมบรโิภคทันท,ี โดร์ มฟัฟิน, โดร์ มาเดอลีน 
และไส้เบเกอร์รี่ จ�านวน 30 รายการ
 2. บริษัท อัครวินท์ อินเตอร์ฟู้ด 
จ�ากัด สถานที่ผลิต 2 ซอยเทียนทะเล 26 
แยก 1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ผู้ผลิต อาหาร
ส�าเรจ็รูปทีพ่ร้อมบรโิภคทนัท,ี น�า้มนัมะพร้าว 
จ�านวน 19 รายการ
 3. บริษัท เอส อาร์ ฮาลาล มีท 
ซัพพลาย จ�ากัด สถานที่ผลิต 60/302 
ซอยพระยาสุเรนทร์ 28 แขวงบางชัน เขต
คลองสามวา ผู้ผลิต ช�าแหละและตัดแต่ง
เนื้อวัวฮาลาล จ�านวน 23 รายการ
 4. บริษัท ไพศาล ฟู้ด จ�ากัด 
สถานที่ผลิต 124, 126 ซอยรามค�าแหง 
60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป ิ 
ผูผ้ลติ อาหารส�าเรจ็รปูท่ีพร้อมบรโิภคทนัที 
จ�านวน 17 รายการ
 5. บริษัท เอ็มพีเอส ฟู ้ดส ์ 
อินเตอร์เทรด จ�ากัด สถานที่ผลิต 18/16 
หมู่บ้านเวร่า บิสเน็ท ถนนร่มเกล้า แขวง
คลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั ผู้ผลิต 
วัตถุแต่งกลิ่นรสและวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตอาหาร จ�านวน 11 รายการ
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 2.	ยกเลิกการรับรองฮาลาล
สถานประกอบการ
 1. ร้าน อเมริกันเบเกอร์ ที่อยู่
และสถานท่ีผลติ เลขท่ี 25, 27 ซอยเอกชยั ๖๒ 
ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน 
ผูผ้ลติ ผงฟ,ู ครีมส�าหรับผสมเค้ก หนังสือ
รบัรอง 491/2562 จ�านวน 2 รายการ หมด
อายุวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอ
ยก เ ลิ ก ฮ าล าลสถ านประกอบกา ร
เนื่องจากย้ายสถานที่ผลิต
 2. บริษัท สิงห ์ฟาร ์มา จ�ากัด 
ที่อยู่และสถานที่ผลิต 349/544 ซอยพุทธ
มณฑลสาย 2 ซอย 15 ถนนพุทธมณฑล
สาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค ผู้ผลิต ชา, 
กาแฟ, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หนังสือรับรอง
เลขท่ี 269/2562 จ�านวน 70 รายการ หมด
อายวัุนที ่1 เมษายน พ.ศ. 2563 และหนงัสือ
รับรองเลขที ่ 270/2562 จ�านวน 5 รายการ 
หมดอายวุนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2563 ขอ
ย ก เ ลิ ก ฮ า ล า ล ส ถ า น ประกอบการ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจย�่าแย่
 3. บรษิทั ไทยคาร์โก้แอนด์โลจิสตกิส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ที่อยู่และสถาน
ที่ผลติ 31 ซอยรามอนิทรา 5 แยก 7 ถนน
รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
ผู้ผลิต ผักและผลไม้ หนังสือรบัรองเลขที่ 
139/2562 จ�านวน 2 รายการ หมดอายุวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ขอยกเลิก
ฮาลาลสถานประกอบการเน่ืองจากบริษทั
อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการย้ายสถานที่
ผลิต
 4. บรษิทั จติอาร ีน�า้มนัพชื จ�ากดั 
ทีอ่ยูแ่ละสถานทีผ่ลติ 1/11 ซอยสขุาภบิาล 5 
ซอย 70 ถนนรตันโกสนิทร์สมโภชน์ แขวงออเงนิ 
เขตสายไหม กรุงเทพฯ ผู้บรรจุ น�้ามัน
ปาล์ม น�้ามันมะพร้าว หนังสือรับรองเลข
ที่ 107/2562 จ�านวน 3 รายการ หมด
อายุวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 ขอ
ยก เ ลิ ก ฮ าล าลสถ านประกอบกา ร
เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการ
รับรองฮาลาล
     

 5. บริษัท เนเจอรัล ซีเล็คเต็ด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 52/131 ซอยกรงุเทพ
กรีฑา 15 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง 
สถานทีผ่ลิตเลขท่ี 19 ซอยพฒันาชนบท 3 แยก 21 
แขวงคลองสองต้นนุน่ เขตลาดกระบัง  ผูผ้ลติ 
ผลไม้อบแห้ง และน�้าผึ้ง หนังสือรบัรอง
เลขที ่062/2562 จ�านวน 6 รายการ หมด
อายุวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 ขอ
ยก เ ลิ ก ฮ าล าลสถ านประกอบกา ร
เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการ
รับรองฮาลาล
 6. บริษัท เอส เอ็ม เอส เอ็นไซม์ 
แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ากัด 98/1 ถนน
นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรงุเทพฯ สถานทีผ่ลติเลขที ่98/261 ถนน
นวลจนัทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม ผูผ้ลติ 
เครือ่งส�าอาง หนงัสอืรบัรองเลขที ่005/2562 
จ�านวน 17 รายการ หมดอายุวันท่ี 4 
มกราคม พ.ศ. 2563 ขอยกเลกิฮาลาลสถาน
ประกอบการเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอ
ต่ออายุการรับรองฮาลาล
 7. บรษิทั แฮปป้ี บอกซ์ จ�ากดั ทีอ่ยู่
และสถานที่ผลิต 70 ซอยรามอินทรา 5 
แยก 3-4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน ผู้ผลิต ข้าวกล้องด�าป๊อป, ถั่ว
ทองป๊อป แผ่นถ่ัวเขียวป๊อป และข้าวกล้อง
สามสีพองอัดแผ่น หนังสือรับรองเลขที่ 
085/2562 จ�านวน 8 รายการ หมด
อายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขอ
ยก เ ลิ ก ฮ าล าลสถ านประกอบกา ร
เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการ
รับรองฮาลาล
 8. บริษัท โนโลจี เดอร์มา แคร์ 
จ�ากัด ท่ีอยูแ่ละสถานท่ีผลติ 50/15 หมูท่ี่ 8 
ถนนพหลโยธนิ แขวงอนสุาวรย์ี เขตบางเขน 
ผู้รับจ้างผลิต กระบวนการผลิต หนังสือ
รับรองเลขที่  142/2562 จ�านวน 1 
รายการ หมดอายุวนัที ่1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2563 และผูว่้าจ้างผลติ จ�านวน 1 สถาน
ประกอบการ บริษัท ไอเคียว คอสเม่ 
แอนด์ แคร์ จ�ากัด ที่อยู่ เลขที่ 81 หมู่ที่ 5 
ต�าบลหางน�า้สาคร อ�าเภอมโนรมย์ จังหวัด
ชัยนาท ผู้ว่าจ้างผลิต สบู่ หนังสือรับรอง

เลขที่ 143/2562 จ�านวน 1 รายการ 
หมดอายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ขอ
ยกเลกิฮาลาล สถานประกอบการเนื่องจากไม่
ยื่นเอกสารขอต่ออายุการรับรองฮาลาล
 9. นางรลีวรรณ์ สขุไลมาลย์ ทีอ่ยู่ 
51/142 ซอยรามค�าแหง 96 แขวงสะพานสงู 
เขตสะพานสูง สถานท่ีผลิต เลขที่ ร้าน 
“เจ๊แต๋วปลาดุกฟูสมุนไพร” ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ เลขท่ี 492/2 ถนน
พระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวัน ผู้ผลิต 
อาหารปรุงประกอบพร้อมรับประทาน 
หนงัสอืรบัรองเลขที่ 144/2562 จ�านวน 1 
รายการ หมดอายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 ขอยกเลกิฮาลาลสถานประกอบการ
เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุการ
รับรองฮาลาล
 10. บรษิทั ฟาดนีี ่ฟูด้ จ�ากดั ทีอ่ยู่
และสถานท่ีผลติ 15/198 ถนนหทยัราษฎร์ 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ผู ้ผลิต 
สาหร่ายม้วนอบกรอบ และสาหร่ายทอดกรอบ 
หนังสือรับรองเลขที่ 125/2562 จ�านวน 
24 รายการ หมดอายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ขอยกเลกิฮาลาลสถานประกอบ
การเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุ
การรับรองฮาลาล
 11. บริษัท ฟาร ์มา ไซเอนซ์ 
จ�ากัด ท่ีอยู ่และสถานท่ีผลิต 7 ซอย
อ่อนนุช 65 แยก 5 ถนนสุขุมวิท 77 แขวง
ประเวศ เขตประเวศ ผู้ผลิต เครือ่งส�าอาง 
หนังสือรับรองเลขที่ 141/2562      จ�านวน 
9 รายการ หมดอายุวันที่  1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ขอยกเลกิฮาลาลสถานประกอบ
การเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะขอต่ออายุ
การรับรองฮาลาล
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