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	 “วารสารมุสลิม	 กทม.	 นิวส์”	 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครเล่มนี้	 เป็นเล่มประจ�าเดือน
มีนาคม	-	เมษายน	2564		ออกสู่สายตาผู้อ่าน
ทุก	2	เดือน	เพื่อเผยแผ่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
อิสลามและมุสลิม	 รวมทั้ งการเผยแพร ่
กิจกรรม/กิจการของส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครสู่สังคม	 เพื่อ
รบัทราบการด�าเนนิภารกิจของ	 กอ.กทม.	 เป็น
ส�าคญั
	 ในช ่ วงกลางป ี 	 2563	สมาคม
ปกป้องพระพุทธศาสนา	 ได้ยื่นหนังสือถึง
ประธานรัฐสภา	 ขอริเริ่มเสนอร่างพระราช
บัญญัติ 	 จ�านวน	 5	 ฉบับ	 พร ้อมรายช่ือ
ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นผู ้ริเริ่ม
จ�านวนไม ่น ้อยกว ่า	 20	 คน	 ส�านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ท�าหนังสือถึง
สมาคม	ฯ	แจ้งผลการวินิจฉัยหลักการร่าง
กฎหมาย	5	ฉบับ	โดยในส่วนของร่างพระราช
บัญญัติขอยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจ
การฮัจย์	 ได้ระบุว่า	 ตามที่มีความประสงค์
เสนอพระราชบัญญัติ	 เพื่อยกเลิกพระราช
บญัญตันิัน้	 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	
มาตรา	 133	 ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	 พ.ศ.	 2556	 ให้
ประธานรัฐสภาวินิจฉัยหลักการของร ่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอว่า	 มีหลักการเป็นไป
ตามหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย	 และหมวด	 5	 หน้าที่ของรัฐหรือไม่	
ก่อนที่จะจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
	 หลั ง จากที่ ป ระธานรั ฐสภา ได ้
วินิจฉัยแล้ว	 ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์	 	หลักการ
เป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการฮัจย์	 	 เพราะไม่มีความจ�าเป็นต้องออก
กฎหมายเฉพาะบงัคับใช้เงนิงบประมาณแผ่นดินมา
อ�านวยความสะดวกให้แก่ชาวไทยมุสลิมที่
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์		อันจะเป็นผลให	้

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี
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ธรรมศาสน์อิสลาม
ธุรกิจการค้าและการธนาคารในอิสลาม 
(ตอนที่ 3)

สรรสาระ
หลียวมองอดีตมุ่งสู่อนาคต
กิจการฮาลาลไทย (ตอนจบ)

สื่อสารสื่อธรรม
บทเรียนจากชาวถ้ำา

สรรสาระ
ท่านถาม-เราตอบ เรื่อง รอมฎอน

สุขสาระ
ถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างไร
ให้ปลอดภัยไร้โควิท

สรรสาระ
การเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม
(ตอนที่1 การสานเสวนาพุทธมุสลิมในสังคมไทย)

มัสยิดเมืองหลวง

ประวัติมัสยิดต้นสนกับชุมชนบางกอก

ตกผลึกการประชุม

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
การต้อนรับและตอบรับเดือนรอมฎอน
ของชนสลัฟและเคาะลัฟ

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศน์



3
เข็มทิศบรรณาธิการ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับใช้รองรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยที	่			
นับถือศาสนาอิสลาม	 หลักการดังกล่าวไม่เป็นไปตามหมวด	 3	 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย	และ	หมวด	5	หน้าที่ของรัฐ	เนื่องจากรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ประชาชนมีเสรีภาพสมบูรณ์ในการนับถือศาสนา	และ
เสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของตน	 ที่ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย	 ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ	 และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น	ดังนั้น	การใช้สิทธิ
ริเริ่มกฎหมายดังกล่าว	จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
	 ส่วนร่างพระราชบญัญัตยิกเลกิพระราชบญัญัตอิกี	4	ฉบบั	เลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร	
มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคม	ฯ	 ในลักษณะเดียวกัน	ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม	พ.ศ.	2545		ซึ่งระบุว่าหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
คือ	 หลักการเปลี่ยนสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 เป็น
ธนาคารพาณชิย์ตามกฎหมายธรุกจิสถาบนัการเงนิ	 โดยมมีาตรการบังคบัให้กระทรวงการคลงั
ต้องขายหุน้ทีถ่อืครองภายใน	5	 ปี	ซึง่หลักการดังกล่าว	 ไม่มีบทบัญญัติมาตราใด	 ในหมวด	3	
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	และหมวด	5	หน้าท่ีของรัฐ	ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติหลักการในเรื่องการลงทุน	 หรือการถือหุ้นของรัฐโดยกระทรวง
การคลัง	ดังนั้น	การใช้สิทธิริเริ่มกฎหมายดังกล่าว	จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
	 ส่วนร่างพระราชบญัญัตยิกเลกิพระราชบญัญัตกิารบรหิารทนุหมนุเวยีน	พ.ศ.	2558	นัน้	
หลักการในพระราชบัญญัติคือ	 การยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนที่ก�าหนด
หลักเกณฑ์	 และวิธีการจัดตั้ง	 ก�ากับและบริหารทุนหมุนเวียน	 ซึ่งเป็นการบริหารจัดการและ
ก�ากับดูแลทุนหมุนเวียนของรัฐ	 โดยหลักการดังกล่าว	 ไม่มีบทบัญญัติมาตราใดในหมวด	 3	
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 และหมวด	 5	 หน้าที่ของรัฐ	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย	 ทีบ่ญัญัตหิลกัการในเรือ่งการลงทุนหรอืการถอืหุน้ของรฐัโดยกระทรวงการคลงั	
ดังนั้น	การใช้สิทธิริเริ่มกฎหมายดังกล่าว	จึงไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยเช่นเดียวกัน
	 ส�าหรับร่างพระราชบัญญัติยกเลิกร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลามนั้น	 หลักการแห่งพระราชบัญญัติคือ	 ให้ยกเลิกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	และคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัด	และโอนอ�านาจ	ทรพัย์สนิ	งบประมาณ	
สิทธิ	หน้าที่	และภาระผูกพันของส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	และ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	ไปเป็นของส�านักจุฬาราชมนตรี	มีการก�าหนด
คุณสมบัติของอิหม่าม	คอเต็บ	บิหลั่น	กรรมการ	และอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ามัสยิดใหม่	 ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารจัดการองค์กรภายในองค์กรศาสนาอิสลาม					
ซึ่งเป็นลักษณะกฎหมายที่รัฐได้บริการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา	ซึ่งเป็นเรื่องตามหมวด	6	
แนวนโยบายแห่งรัฐ	 และการก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งมัสยิดในท้องที่	 หมู่บ้านหรือต�าบล	
และการก�าหนดให้มีการสอนและเผยแผ่ศาสนาถูกต้อง	 ตามคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทย
ที่ได้จัดท�าไว้เป็นฉบับกลาง	และให้มีการสอนและ					เผยแผ่ได้เฉพาะมัสยิดเท่านั้น	มีลักษณะ
เป็นการให้มีกฎหมายที่ไปจ�ากัดเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็นเสรีภาพบริบูรณ์	ดังนั้น	ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จึงไม่มีหลักการตาม	หมวด	3	
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	 และหมวด	 5	 หน้าที่ของรัฐ	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช											
อาณาจักรไทย	จึงไม่อาจเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา	133	 (3)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยได้
	 ทั้งนี้	 ย่อมเป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่า	 การร้องเรียนของสมาคมปกป้องพระพุทธ
ศาสนา	เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม	ทั้ง	5	ฉบับดังกล่าว	ต้องตกไป	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในรอบ	 4-5	 ปี	 ที่ผ่านมา	
สมาคม	ฯ	แห่งน้ี	ได้เคล่ือนไหวยื่นหนังสือ
ร้องเรยีนไปยงัหน่วยงานต่าง	ๆ 	เช่น	ผูต้รวจการ
แผ่นดิน	 ศาลยุติธรรม	 ให้ยกเลิกเครื่องหมาย
ฮาลาล	แต่หน่วยงานดังกล่าว	ก็ยกค�าร้องหรือ
วนิจิฉยัว่า	ไม่สามารถด�าเนนิการได้แต่อย่างใด
	 เมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2564		แชลเนลิ
นิวส์เอเชีย	 (Channel	 News	 Asia)	 ได้
รายงานข้อมลูจากนกัวจัิยทางทะเล	มหาวทิยาลยั
พลีมัธ	(University	of	Plymouth)		ประเทศ
อังกฤษ	ระบุว่า	มีการประมาณการณ์ว่า	90%	
ของการค ้าโลกเป ็นการขนส ่งทางทะเล	
ในฐานะผู้บริโภค	 อาจไม่เคยคิดเลยว่า	 สินค้า
ที่ซื้อมานั้น	 เดินทางข้ามโลกและส่งมาถึงบ้าน
เราได้อย่างไร	 จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่เรือ
ขนาดใหญ่อย่าง	 “เอเวอร์	 กิฟเวน”	 (Ever	
Given)	จอดเกยตื้นในคลองสุเอซ	ซึ่งถือเป็จุด
อ่อนของระบบการขนส่งโลก	 เพราะกระแส
ลมที่พัดรุนแรงที่เรือบรรทุกสินค้ากีดขวาง
การสัญจร	 และสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ต่อคลองสุเอซ	 เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือด
ใหญ่ที่เชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับ
ทะเลแดง
	 คลองสุเอซ	 เป็นประตูส�าหรับการ
ล�าเลียงสินค้าระหว่างยุโรปกับเอเชีย	 คลอง
แห่งนี้มีเรือสัญจรผ่านมากกว่า	19,000	ล�า	ใน
ปี	2562	และคิดเป็นน�้าหนักสินค้าเกือบ	1.25	
พนัล้านตนั	หรอืประมาณ	13%	ของการค้าโลก	
ดังน้ัน	 การที่มีเรือกีดขวางการสัญจร	 จึงส่ง
ผลกระทบต่อคลองสุเอซอย่างมีนัยส�าคัญยิ่ง
	 ในโอกาสนี้	 คณะผู้จัดท�า	 “วารสาร
มุสลิม	กทม.นิวส ์”	ของส�านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ขอ
วิงวอน	(ดุอาอ์)	ต่อพระผู้เป็นเจ้า	ได้โปรดให้
บุคคล/กลุ ่มบุคคลที่ มีไม ่มีความเข ้าใจใน	
“อสิลาม/มสุลมิ”	ทีถ่กูต้อง	ให้ได้รบั	“ทางน�า”	
และปรับวิธีคิดจาก	“อคติ”	เป็น	“จิตพิสุทธิ์”	
กับเพื่อนสมาชิกแห่งสังคมพหุวัฒนธรรม	
ภาวะวิกฤติแห ่งคลองสุเอซให ้ได ้รับการ
คลี่คลายโดยเร็ว	และประเทศไทยแห่ง	“เรา”	
ก้าวข้าม	“วิกฤติ”	แห่งการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19	ระลอกท่ี	3	นี	้ด้วยเถดิ-อามนี

                                                                        
 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิศรุต		เลาะวิถี
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 อรุณ บุญชม

ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม 
                        (ตอนที่ 3)  

	 -	 มุชารอกะฮ์	 (การหุ ้นส่วน
ถาวร	และไม่ถาวร)
	 -	 อิญาเราะฮ์	 (เช่าซื้อ	 และเช่า
ใช้งาน)
	 -	สะลัม	(การซื้อขายล่วงหน้า)
	 -	อสิติศนาอ์	(การซ้ือขายด้วยสัญญา
สั่งท�าของ)
	 -	วะกาละฮ์	(การมอบอ�านาจ)
	 -	กะฟาละฮ์	(การค�้าประกัน)
	 -	ดอมาน	(หลกัประกัน,	การชดใช้)	
	 -	กอร์ด	(การกู้ยืม)
	 -	รอฮัน	(การจ�านอง,	จ�าน�า)
	 เมื่อมีธนาคารอิสลามเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยกค็งจะได้ยนิค�าเหล่านีบ่้อยขึน้	
และทฤษฏี	 ที่อยู่แต่ในต�าราก็คงจะออก
มาโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
อย่างที่ทุกคนอยากเห็น

การเช่าซื้อ 
	 การเช ่าซื้อ	ถือเป ็นธุรกรรม
รูปแบบใหม่ที่ธนาคารอิสลามน�ามาใช้	
มีเอกลักษณ์อยู่ที่ธนาคารจะยังไม่ต้อง
เป็นเจ้าของสินค้า	 (ทรัพย์สิน)	 แต่โดย
อาศัยการศึกษาด้านการตลาด	 และเมื่อ
มีความม่ันใจว่าตลาดมีความต้องการ
สินค้านั้นแล้ว	ทางธนาคารจึงใช้วิธีซ้ือ
สนิค้านัน้มาตามความต้องการอย่างแท้จริง
ของลกูค้าทีม่คีวามประสงค์จะครอบครอง

 รูปแบบของธนาคารอิสลาม
ที่ปลอดจากระบบดอกเบี้ย
	 -	เป ็นสถาบันทางการเงินท่ี
ท�าหน้าที่เหมือนธนาคารทั่วไป
	 - 	 ด�า เ นินการตามหลักการ
ศาสนาอิสลามที่ไม่มีระบบดอกเบี้ย
	 -	มีส่วนร่วมในผลก�าไรและขาดทุน
 ประวัติการก ่อตั้ งธนาคาร
อิสลามที่ปลอดจากระบบดอกเบี้ย
	 -	 เริ่มทดลองก่อตั้งธนาคาร
อิสลามขึ้นในประเทศอียิปต์ในรูปของ
ธนาคารออมทรัพย์ท้องถิ่น	เมื่อปี	1963
	 -	ต่อจากนั้นเริ่มการทดลอง
ก่อตัง้ธนาคารอิสลามอย่างเป็นทางการ
และทันสมัยป ี 	 1971	 ท่ีอียิปต ์และ
เป็นต้นแบบของการก่อตัง้ธนาคารนาศิร	
อัลอิจติมาอีย์
	 -	ปี	1975	ก่อตัง้ธนาคารอิสลามดุไบ	
เป็นของภาคเอกชน
	 จนถึ งป ั จ จุบั นนี้ มี ธนาคาร
อิสลามที่ให้บริการอยู่ท่ัวโลกมากกว่า	
200	แห่ง
 ชื่อทางธุรกรรมบางอย่างใน
ต�ารานิติศาสตร์อิสลามที่ถูกน�ามาใช้
ในระบบธนาคารอิสลาม
	 -	มุฏอรอบะฮ์	(ร่วมลงทุน)
	 -	 มุรอบะฮะฮ์	 (ซื้อมาขายไป
โดยแจ้งราคาซื้อบวกก�าไร)

สนิค้านัน้เป็นกรรมสทิธิ	์ ดงันัน้สนิค้าช้ินนัน้
จะไม่ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของธนาคารภายหลงั
สิน้สดุสญัญาเช่า	 เหมอืนกบัในกรณใีห้เช่า
เพื่อใช้ประโยชน์	 ซ่ึงในที่สุดแล้วสินค้า
ชิ้นนี้จะตกเป็นของผู้เช่าซื้อ
	 ส่วนมากแล้วธนาคารจะคดิค่าเช่า
โดยอาศยัพืน้ฐานจากราคาสนิค้าบวกผลก�าไร	
และแบ่งค่าเช่าออกเป็นงวดๆ	ตามที่
ตกลงกัน	 จะพบว่าในทางปฏิบัติจริงนั้น
การเช่าซ้ือจะมีอยู่สองรูปแบบ	 ซึ่งเป็น
พืน้ฐานทีจ่ะท�าให้ผูเ้ช่าได้ครอบครองสนิค้า	
และใช้ประโยชน์ในตอนสิ้นสุดสัญญา
เช่าท่ีก�าหนดไว ้	การเช ่าซ้ือทั้งสอง
รูปแบบนั้นได้แก่	:
 รูปแบบที่หนึ่ง :	ท�าสัญญาเช่า
พร้อมกับทางธนาคารให้ค�ามั่นว่าจะยก
วัตถุที่เช่านั้นให้แก่ผู้เช่า
 รูปแบบที่สอง :	 ท�าสัญญาเช่า
พร้อมกับธนาคารให้ค�ามั่นว่าจะขาย
วัตถุที่เช่าด้วยราคา	 (พอเป็นพิธี	 หรือ
ราคาที่แท้จริง)	 ซ่ึงผู้เช่าจะจ่ายให้	 เมื่อ
สิ้นสุดสัญญาภายหลังจากจ่ายค่าเช่า
ครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้

ขั้นตอนการด�าเนินการซื้อ
 1. ท�าสัญญาซื้อสินค้า
 ธนาคาร	 :	 ตามที่ลูกค้ามีความ
ต้องการเช ่า ซ้ือธนาคารจึงซื้อสินค้า
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ภายหลงัจากผูเ้ช่าได้ช�าระค่าเช่าทัง้หมดแล้ว
การเข้าเป็นหุ้นส่วนถาวร
	 วธิกีารนีผู้ถื้อหุน้ส่วนจะน�าเงินมา
เข้าหุ้นกันเพื่อลงทุนคนละเท่าๆกันหรือ
ไม่เท่ากันก็ได้	เพื่อก่อสร้างโครงการใหม่	
หรือเข้าถือหุ ้นในโครงการที่มีอยู ่แล้ว
ก็ได้	 โดยหุ ้นส่วนแต่ละคนจะถือส่วน
ของตนภายในวงเงินที่ลงทุนอย่างถาวร	
และมีสิทธิ์ได้รับผลก�าไรตามสัดส่วนที่
ลงทุนไป	 และการเข้าเป็นหุ้นส่วนกันใน
เงินลงทุนนี้จะคงอยู ่ตลอดไปจนกว่า
สภาพการเป็นหุ ้นส่วนกันจะสิ้นสุดลง	
และอาจเกิดขึ้นได้ด้วยการที่หุ้นส่วนคน
หนึ่งขายส่วนของตนในเงินลงทุนน้ัน
เพื่อออกจากโครงการ
	 ธนาคารอิสลามจะใช้รูปแบบ
ของการเข้าเป็นหุ้นส่วนกันในโครงการ
ต่างๆมากมายโดยธนาคารอาจให้เงิน
ลงทุนส่วนหน่ึงแก่ลูกค้าแลกเปลี่ยนกับ
การเข้าไปมีส ่วนแบ่งในผลผลิตของ
โครงการตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน	
ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะปล่อยความ
รบัผดิชอบและการบริหารเงินทุนไว้แก่
ลูกค้าท่ีเป็นหุ้นส่วนแต่ยังคงสงวนสิทธิ์
ในเรือ่งการบรหิาร	การควบคมุ	และตดิตาม

ขัน้ตอนการด�าเนนิการ เข้าเป็นหุน้ส่วน
ถาวร การหุ้นส่วนในเงินทุน
 ธนาคาร :	เสนอเงินลงทุนส่วน
หนึ่ งในฐานะเป ็นหุ ้นส ่วนและมอบ
อ�านาจให้ลกูค้า	(คูหุ้่นส่วน)	บรหิารโครงการ
 คู่หุ้นส่วน :	 เสนอเงินลงทุน
ส่วนหน่ึงแก่โครงการ	 โดยเขาเป็นผู้ได้
รับความไว ้วางใจให้บริหารเงินของ
ธนาคารที่อยู่ในมือของเขา

ผลลัพธ์ของโครงการ
	 เป้าหมายการด�าเนินการของ
โครงการก็คือท� า ให ้ เ งิน เพิ่ มพูนขึ้น	

ตามที่ลูกค ้าต ้องการนั้นจากผู ้ขาย	
ธนาคารเข้าครอบครองสนิค้าพร้อมจ่ายราคา
 ผู้ขาย :	 ตกลงขายและลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย	 และตกลงกับธนาคาร
เรื่องสถานที่ส่งมอบสินค้า
 2. ส่งมอบและรับสินค้า
 ผู้ขาย :	 ส่งมอบสินค้าให้แก่
ธนาคารโดยตรง	หรือให้แก่ฝ่ายใด	หรือ
ในสถานที่ที่ตกลงไว้ในสัญญา
 ธนาคาร :	มอบอ�านาจให้ลูกค้า
รับสินค้า	 และขอให้แจ้งแก่ธนาคารว่า
สนิค้าถึงมอืแล้ว	 และตรงกบัรายละเอยีด
ที่ต้องการ
 3. ท�าสัญญาเช่า
 ธนาคาร :	ธนาคารให้เช่าสนิค้านัน้
แก่ลูกค้าในฐานะเป็นผู้เช่า	และเมื่อครบ
สัญญาเช ่าแล ้วธนาคารจะให้ลูกค ้า
ครอบครองสินค้านั้นเป็นกรรมสิทธิ์	เมื่อ
จ่ายค่าเช่าครบถ้วน	 (ตามค�ามั่นสัญญา
ยกให้หรือตามค�าม่ันสัญญาว่าจะขาย
ให้ด้วยราคาพอเป็นพธิหีรอืราคาทีแ่ท้จรงิ)
 ลกูค้า : เข้าครอบครองกรรมสทิธิ์
ในสินค้านั้น

ลู่ทางการปฏิบัติ
	 -	 ธนาคารอิสลามจะใช้วิธีการ
เช่าซื้อ	ทางด้านอสังหาริมทรัพย์	 เครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	 เครื่องมือ	 และ
เครื่องจักรต่างๆ	ด้วยวิธีการน้ีจะท�าให้
ลูกค้ามีอิสระในการเข้าเป็นเจ้าของ
สินค้าจากแหล่งผลิตที่ตนเลือก	ตาม
ความช�านาญและความสามารถของตน
	 -	ผู ้เช่าจะได้ครอบครองและ
ใช้สินค้าในช่วงที่เช่า	 โดยเขามีความ
สบายใจว่า	 เมื่อครบก�าหนดเช่ามันก็จะ
กลายมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขา	 เช่น
เดียวกับที่ทางธนาคารก็จะยังคงถือ
กรรมสทิธิใ์นสนิค้านัน้ไว้ก่อน	โดยธนาคาร
จะสละสทิธิข์องตน	 (ด้วยการให้หรอืการขาย)	

โครงการอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้ทั้ง
ด้านบวก	และด้านลบ

การแจกจ่ายผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	 -	 ในกรณีที่ขาดทุนให้แบ่ง
ความขาดทุนตามสัดส่วนของการถือหุ้น
ของแต่ละคน
	 -	 ในกรณีได้ก�าไรให้แบ่งก�าไร
ระหว่างสองฝ่าย	 (ธนาคารกับหุ้นส่วน)	
ตามข้อตกลง

ลู่ทางการปฏิบัติ
	 การเข้าเป็นหุ้นส่วนกันถือเป็น
รูปแบบทีเ่หมาะสมกบัการลงทนุร่วมกัน	
ในยุคเศรษฐกิจแบบใหม ่ 	 โดยทาง
ธนาคารจะใช้การเข้าไปเป็นหุ ้นส่วน
เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในเงินลงทุนของ
โครงการใหม่ๆ	หรือโครงการที่มีอยู่แล้ว	
เช่นดียวกับที่ธนาคารจะเสนอเงินลงทุน
ทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่างๆ	 ทีเ่ท่ากับ
สัดส่วนของการเข้าเป็นหุ้นส่วนกันใน
การลงทุนก็ได้	(หมายถึงธนาคารจ่ายค่า
บริหารจัดการโครงการ)
	 ด้วยรูปแบบนี้ธนาคารอิสลาม
จะสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ลูกค้าได้อย่างเพียงพอเป็นเวลานาน	
(ระยะยาว)	 เท่ากับธนาคารเป็นหุ้นส่วน
ที่แท้จริงของโครงการ	 เพราะเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการผลิต	
ควบคุมทิศทางของโครงการ	 ตลอดจน
ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน	และ
มีส ่วนร ่วมอยู ่ในผลการด�าเนินการ
ทั้งก�าไรและขาดทุน	 โดยไม่ท�าให้ลูกค้า
ต้องแบกภาระอนัหนกัอึง้แต่เพยีงผู้เดยีว	
ด ้วยหน้ีสินและภาระทางการเงินที่
ท�าให้ลูกค้าถูกบีบบังคับให้ต้องช�าระคืน
ในทุกกรณีไม่ว่าจะก�าไรหรือขาดทุน
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ธงไตรรงค์
แถบสีนำ้าเงินสำาคัญอย่างไร

สรรสาระ

สมัย เจริญช่าง

 ธงชาติของแต่ละประเทศ มปีระวติัความเป็นมา และมีความหมาย
ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ 
	 ชนชาตต่ิาง	ๆ	ทกุประเทศมสัีญลกัษณ์ธงประจ�าชาติของตนเองทัง้สิน้	
ชนชาติสยาม	 เริ่มใช้ธงเป็นสัญลักษณ์ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช	เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา	(พ.ศ.	2199	-	พ.ศ.	2231)	โดยวันที่	
3	กันยายน	พ.ศ.	2223	เรือโวตูร์เรือรบของฝรั่งเศส	มีนายเรือชื่อมองซิเออร์	
คอนแูอน	ได้น�าเรือรบเข้ามาท่ีบรเิวณปากแม่น�า้เจ้าพระยา	เพือ่เจรญิพระราชไมตร	ี
และท�าการค้าขายกบักรงุศรอียุธยา	ฝ่ายฝร่ังเศสได้ชกัธงชาตฝิรัง่เศสขึน้บนเรือ	
ฝ่ายสยามในสมยันัน้	ไม่มธีงสญัลกัษณ์ทีใ่ช้เป็นธงชาตมิาก่อน	ทหารประจ�าป้อม
วิไชยเยนทร์ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยชักผ้าสีแดงขึ้นเสา	 เหตุการณ์ดังกล่าว
จึงถือกันว่า	เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ธงชาติไทย	และธงสีแดงจึงเป็น
ธงประจ�าชาติผืนแรกของไทยอย่างไม่เป็นทางการ

จากธงแดงล้วนสู่ธงวงจักรและธงช้าง
	 ในสมยัต้นกรงุรตันโกสนิทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	
รัชกาลที่	 1	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เพิ่มรูป จักรสีขาว	ลงในธงแดง	
ส�าหรับใช้เป็นธงของเรือหลวง	สาเหตุท่ีพระองค์ก�าหนดให้ใช้	จักร	ลงไว้
กลางธงผ้าพืน้แดง	 กเ็พ่ือแสดงความแตกต่างระหว่างเรอืของพระมหากษัตรย์ิ
กับเรือของราษฎรสยามที่ใช้ธงผ้าพื้นแดงเกลี้ยงนั่นเอง	 ต่อมาในรัชสมัยของ
รัชกาลที่	2	พระองค์ทรงได้ช้างเผือกเอก	3	ช้าง	เป็นเกียรติยศยิ่งต่อแผ่นดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้เพิ่มรูปช้างเข้าภายในวงจักรของเรือหลวง
ไว้ด้วย	อันมีความหมายว่า	พระเจ้าแผ่นดินอันมีช้างเผือก	ช้าง	คือ	สัญลักษณ์
แห่งแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์
	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	4	สยามมีการท�าสนธิสัญญากับชาติตะวันตก
มากขึ้น	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงทรงมีพระราชด�าริว่า	
สยามจ�าเป็นต้องมีธงชาติ	ใช้ตามธรรมเนียมของชาติตะวันตก	จึงทรง

พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	 ให้ใช้ธงพืน้สีแดง
มีรูปช ้างเผือกอยู ่ตรงกลางหันหน้า
เข้าหาเสาธง	 เป็นธงชาติโดยไม่มีวงจักร
ล้อมรอบตัวช้าง
	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	
ธงทีใ่ช้กบัเรอืหลวงถกูปรบัรปูแบบอีกครัง้	
จากช้างสีขาวธรรมดา	ปรับให้เป ็น	
ช้างทรงเครือ่งยนืแท่น	 หนัหน้าเข้าข้างเสา	
เนื่องจากช้างเผือกเปรียบเป็นเครื่อง
แทนตัวของพระมหากษัตริย์	 ดังนั้นการ
ปรับให้ช้างทรงเครื่องยืนแท่น	 จึงเพื่อ
ความสง่างามและเหมาะสมกับชั้นของ
พระมหากษัตริย์	และใน	พ.ศ.	2434	ได้
มีการจัดท�าพระราชบัญญัติธง	ฉบับที่	1	
เป็นแบบอย่างธงสยามที่รับรองเป็น
กฎหมายเล่มแรก	 ประกาศลงวันที่	 25	
มีนาคม	รัตนโกสินทร์ศก,(ร.ศ.)	110	
	 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	
เมื่อ	พ.ศ.	2459	ในหลวงรัชกาลที่	6	
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สรรสาระ

มีพระราชด�าริว่า	ธงชาติต้องมีรูปแบบที่
สมมาตร	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้ง	 โดย
เปลีย่นเป็นรปูสีเ่หล่ียมผนืผ้าเป็นรปูแบบ
สมมาตร	 ไม่ว่าจะติดด้านไหน	 ก็ไม่มี
ลักษณะกลบัหวัโดยมแีถบยาวสแีดง	3	แถบ	
สลับกันแถบสีขาว	2	แถบ	 เรียกธงนี้ว่า	
ธงแดงขาว 5 ร้ิว	โดยสแีดงมาจากสีเดมิ
ของธง	ส่วนสขีาวมาจากช้างเผอืกนัน่เอง

ถือก�าเนิดธงไตรรงค์
	 เมื่อปี	พ.ศ.	2460	รัชกาลที่	6	
ทรงอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์	
ฉบับภาษาอังกฤษ	 ที่เผยแพร่เมื่อวันที่	
15	สงิหาคม	พ.ศ.	2460	มผีูเ้ขยีนเรือ่ง	ธง	
ใช้นามปากกาว่า	อะแควเรยีส	มสีาระว่า	
ธงห้าริว้สวยงามด ีแต่หากจะให้ด ีน่าจะ
มสีีน�้าเงินใส่เข้าไปด้วย เพราะสีน�้าเงิน 
เป็นสแีสดงถงึสถาบันพระมหากษตัรย์ิ
ในนานาประเทศ
	 พระองค์จึงทรงให้เปลี่ยนแถบ
สีแดงที่ตรงกลางธง	 เป็นสีน�้าเงินคราม	
หรือสีน�้าเงินเข้มเจือม่วง	 พระองค์ทรง
พระราชทานชื่อเรียกใหม่ว่า	ธงไตรรงค์
	 ความหมายอนัลกึซึง้ของแถบสี
ใ น ธ ง ไ ต ร ร งค ์ ท่ี พ ร ะบาทสม เ ด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 6	
ได้ประกาศใช้เป็นธงชาตสิยาม	 เมือ่วนัที่	
28	กนัยายน	พ.ศ.	2460	ประเทศสยาม	(ไทย)	

ได้ใช้ธงชาตนิีม้าเป็นระยะเวลา	104	ปี	จนถงึปัจจบุนั	โดยเมือ่วนัที	่13	สงิหาคม	พ.ศ.	2559	
ซึ่งศูนย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาต	ิเฉลมิพระเกยีรติ	คลองเก้า	เขตหนองจอก	
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
7	รอบ	วันชุมนุมมุสลิม	กทม.และทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร	ปี	2559	มี
นายสมัย		เจริญช่าง	เป็นประธานจดังาน	ในเวลา	13.00	น.	หม่อมหลวงปนดัดา	ดศิกุล	
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	 และปาฐกถา	
เรือ่ง	สถาบันพระมหากษตัรย์ิ	มคีวามตอนหนึง่	ท่านกล่าวว่า	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 พระเจ้าน้องยาเธอของในหลวงรัชกาลที่	 5	 ได้ถ่ายทอด
ให้บุตรหลานในสายสกลุ	ดศิกลุ	ว่าพระเจ้าอยูหั่ว	รชักาลที	่6	ได้สถาปนาธงไตรรงค์	เป็น
ธงชาติของสยามประเทศ	มี	3	สี	แบ่งเป็น	5	แถบนั้น	มีความหมายโดยละเอียดดังนี้
	 -	แถบสีแดง	ด้านบน	เป็นความรักชาติของคนเชื้อสายสยามดั้งเดิม
	 -	แถบสีแดง	ด้านล่าง	เป็นความรักชาติของคนต่างแดนที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่	
	 		ในสยาม	เขาก็รักชาติเหมือนกัน
	 -	แถบสีขาว	ด้านบน	หมายถึง	ความบริสุทธิ์ของศาสนาพุทธ	ซึ่งเป็นศาสนา
	 		ที่คนสยามส่วนใหญ่นับถือ
	 -	แถบสีขาว	ด้านล่าง	หมายถึง	ความบริสุทธิ์ของศาสนาอื่น	ๆ	ที่คนสยาม	
	 		นับถือ	(อิสลาม	คริสต์	พราหมณ์	-	ฮินดู		ซิกข์)
	 -	แถบสีน�้าเงิน	ซึ่งเป็นแถบใหญ่ตรงกลางผืนผ้า	คือ	สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ที่ด�ารงความเป็นกลางระหว่างศาสนาต่าง	ๆ	และระหว่างคนสยามทุกชาติพันธุ์	อีกทั้ง
ทรงอุปถัมภ์อภิบาลคนสยามทุกศาสนาและทุกชาติพันธุ์
	 ด้วยเหตุนี้	 ธงชาติไทยที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศยาวนานมาถึง	 104	 ปี	
ในช่วงเวลาที่ประเทศไทย	 มีพระมหากษัตริย์	 เป็นประมุขถึง	 5	 รัชกาล	 ธงชาติไทย
สีน�้าเงิน	 คือ	 สถาบันพระมหากษัตริย	์ จึงมีความส�าคัญส�าหรับประเทศชาตินี้	 และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ชาวไทยที่รัก	อย่าให้ใครมาท�าลายธง	ไตรรงค	์ของพวกเรานะ
ครับ	สิ่งนี้คือ	มรดกของคนไทยทุกชีวิต	จงร่วมมือกันรักษาไว้ให้จงดีตลอดไป
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ทั้งสองตื่น	 ระหว่างที่ยืนรอนั้นภรรยาและลูกต่างสลับกันเข้ามาขอ
ดื่มนมที่อยู่ในมือแต่ข้าพระองค์ก็ปฏิเสธ	ทั้งนี้เพื่อให้บิดามารดาดื่ม
ก่อนเป็นคนแรก	 หากการปฏิบัติเช่นนี้ของข้าพระองค์เกิดจาก
เจตนาอย่างแท้จริงที่จะได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แล้ว	 ก็
ขอพระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอดจากการติดอยู่ในถ�้าแห่งนี้ด้วย
เถิด”	 ทันใดก้อนหินก็ขยับจนเห็นแสงสว่างลอดเข้ามา	 แต่ยังไม่
พอที่พวกเขาจะออกจากถ�้านั้นได้
	 คนต่อมาจึงวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ว่า		ข้าแต่
พระองค์อลัลอฮ์	ข้าพระองค์รกัหญงิคนหน่ึง	นางเป็นบตุรสาวของลุง	
จึงประสงค์จะอยู่กินกับนางโดยไม่ผ่านการสมรสที่ถูกต้องนางจึง
ปฏิเสธ	หลายปีต่อมานางได้มาหาข้าพระองค์แล้วบอกว่านางมีเหตุ
จ�าเป็นต้องใช้เงนิจ�านวนหนึง่	 ข้าพระองค์จงึน�าเงนิจ�านวน	 120	 ดนีาร์	
และทองค�ามอบให้นางโดยหวงัว่าจะได้อยูก่นิกบันางเป็นการแลกเปลีย่น	
ครั้นเมื่อข้าพระองค์ประสงค์จะหลับนอนกับนางโดยมิได้สมรสกับ
นางอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา	 นางได้พูดขึ้นว่า	 “โอ้บ่าวของ
พระองค์อัลลอฮ์	 ท่านไม่ย�าเกรงพระองค์หรือ	 ถึงได้ปรารถนา
กระท�าสิ่งที่ผิดประเวณีกับฉัน?	 ที่ฉันต้องการเงินก็เพราะความ
จ�าเป็นบางประการ	 มิใช่เพื่อประสงค์ให้ท่านกระท�าเช่นนี้กับฉัน
เป็นการแลกเปลีย่น”	 ด้วยค�าพดูของนางท�าให้ข้าพระองค์ส�านกึผิด
และเกรงกลัวการลงโทษ	 ข้าพระองค์จึงผละจากนางโดยทันทีและ
เพียรพยายามขออภัยโทษจากพระองค์ตลอดเวลา		ฉะนั้นหากการ
ส�านึกผิดของข้าพระองค์เกิดจากเจตนาอันแท้จริงและปรารถนาท่ี
จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ก็ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวก
เราให้รอดจากการติดอยู่ในถ�้านี้ด้วยเถิด		ทันใดก้อนหินก็ขยับ
เป็นช่องเล็กๆ	แต่ก็ยังไม่พอที่พวกเขาจะสามารถออกมาได้

	 เรื่องราวต่างๆที่ท่านร่อซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 เล่าให้บรรดาศ่อฮาบะฮ์ฟัง	 และได้รับการถ่ายทอดมายังยุคปัจจุบัน	 ทุกเรื่องล้วน
เป็นข้อคิดและให้อนุสติที่ดียิ่งแก่เรา	 ดังเรื่องราวของชาวถ�้าที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีย์และมุสลิม	 ที่เรียกบันทึกนี้ว่า
มุตตะฟะกุนอะลัยฮิ	ท่านอับดุลลอฮ์	บินอุมัร	บิน	อัลค๊อตตอบ	รอฏิยั้ลลอฮุอันฮุมา	ว่าท่านร่อซู้ล	(ศ็อลฯ)	เล่าว่า	มีชายสามคน
ออกเดินทางเพื่อไปยังหมู่บ้านหนึ่งที่ที่หางไกล	 เพื่อท�าการค้า	 ระหว่างทางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพวกเขาจึงเข้าไปหลบในถ�้า	
ทนัใดหนิก้อนใหญ่กต็กลงมาปิดปากถ�า้จนสนทิ	 ท�าให้พวกเขาไม่สามารถออกจากถ�า้นัน้ได้	 จงึต่างหารอืกันถงึวธีิทีส่ามารถท�าให้
พวกเขาออกจากถ�้านั้นได้	 และด้วยความศรัทธาท่ีมีต่อพระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 พวกเขาจึงเห็นพ้องกันที่จะน�าความดีที่

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ

เคยปฏิบตัมิาประกอบวงิวอนต่อพระองค์
อัลลอฮ์เพื่อขอความช่วยเหลือให้รอด
จากการถูกขังอยู่ในถ�้า
	 คนแรกจึงเริ่มกล่าววิงวอนว่า
ข้าแต่พระองค์อลัลอฮ์	บดิามารดาผูแ้ก่ชรา
อาศัยอยู่กับครอบครัวของข้าพระองค์	
ทกุวนัเมือ่เสรจ็จากเล้ียงแกะกจ็ะรดีนมแกะ
มาให้ท่านทั้งสองดื่ม	ท่านท้ังสองจะได้
ดืม่นมก่อนทกุคนในครอบครวั	อยูม่าวนัหนึง่
ข ้าพระองค ์ได ้ต ้อนฝูงแกะไปเลี้ยง
ณ	สถานทีท่ีห่่างไกลทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
มากกว่าสถานที่เดิม	 จึงท�าให้กลับที่พัก
ช้ากว่าปกต	ิ เมือ่ถึงท่ีพกักพ็บว่าท่านท้ังสอง
หลบัและข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์จะปลกุ	
จึงยืนถือภาชนะบรรจุนมรอจนท่าน
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ออกจากถ�้านั้นได้อย่างปลอดภัย
	 เรื่องราวของชาวถ�้านี้	 ได้ถูกน�า
มากล่าวอย่างแพร่หลายในหมู่บรรดา
ศ่อฮาบะฮ์	 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า
ชาวถ�้าทั้งสามคนคือประชาชาติของ
ท่านนบีมูซา	 อะลัยฮิสลาม	 สิ่งที่ได้รับ
จากเ ร่ืองราวของพวกเขาคือความ
บริสุทธิ์ใจในการท�าความดีท่ีมุ ่งหวัง
สิง่ตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์	คนแรก
ได้แสดงให้เห็นถึงหน้าของลูกที่มีต ่อ
บิดามารดา	ท่านอิบนุมัสอู๊ด	 เล่าว่า	 ฉัน
ถามท่านร่อซู้ล	(ศ็อลฯ)	ว่า	งานใดที่เป็น
ที่รักยิ่งของพระองค์อัลลอฮ์?	ท่านร่อซู้ล
ตอบว่า	 “การละหมาดในเวลา”	 ฉัน
ถามต่อว่า	แล้วถดัมาคอือะไร?	ท่านตอบว่า	
“การปฏิบัติดีต่อบิดามารดา”ฉันถามต่อ

	 คนสุดท้ายจึงวิงวอนว่า	 ข้าแต่
พระองค์อลัลอฮ์	 ข้าพระองค์ว่าจ้างคนงาน
จ�านวนหนึง่เพือ่ท�างานในไร่	คนงานทกุคน
ได้รับค่าแรงอย่างครบถ้วนตามก�าหนด
เวลาที่ตกลงกัน	มีเพียงคนเดียวที่จากไป
โดยมิได้รับค่าแรง	 ข้าพเจ้าจึงน�าค่าแรง
ของเขาผู้นั้นมาเป็นทุนเลี้ยงสัตว์จนเกิด
เป็นแกะ,ววั,และอฐูฝงูใหญ่	หลายปีต่อมา
คนงานผู้นั้นกลับมาทวงค่าแรงของตน	
ข้าพระองค์จึงชี้ไปยังฝูงวัวฝูงแกะและ
ฝูงอูฐพร้อมกับกล่าวแก่เขาว่า	 “ฝูงสัตว์
ท่ีท ่านเห็นนั้นคือผลผลิตที่ เกิดจาก
ค่าแรงของที่ท่านมิได้รับไป	ฝูงสัตว์เหล่า
นั้นจึงเป็นของท่านทั้งหมด”	 ด้วยความ
ตกใจและไม่คาดคิดมาก่อนเขาจึงกล่าว
แก่ข้าพระองค์ว่า	 “ท่านมิได้เยาะเย้ย
หรือล้อเล่นฉันใช่ไหม?”	 ข้าพระองค์
ตอบว่า	 “ไม่เลย	 ฝูงแกะเหล่าน้ันเป็น
ของท่าน”	เขาจึงต้อนฝูงสัตว์เหล่านั้นไป
จนหมดโดยมิได้เหลือไว้ให้เลยแม้แต่ตัว
เดียว	หากการปฏิบัติของข้าพระองค์ต่อ
คนงานผู้นั้นเป็นการปฏิบัติที่ดีเพื่อหวัง
ความโปรดปราณและการตอบแทนจาก
พระองค์อย่างแท้จริง	 ก็ขอให้พระองค์
ทรงช่วยเหลือพวกเราให้รอดจากการ
ติดอยู่ในถ�้าน้ีด้วยเถิด	 ทันใดหินก็ขยับ
จนพ้นจากปากถ�้า	 พวกเขาจึงสามารถ

อกีว่า	 แล้วถัดมาคอือะไร	 ?	 ท่านตอบว่า	
“การต่อสู้ในหนทางของอลัลอฮ์”	การปฏบัิตดิี
ต่อพ่อแม่จึงเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งกว่าการ
ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์	และเป็นการ
ปฏิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
พระองค์ในทกุวิกฤต	 ส่วนคนท่ีสองได้น�า
การส�านึกผิดมาประกอบค�าวิงวอน	
การส�านึกผิดในอิสลามจะต้องเกิดขึ้น
ทันทีเมื่อรู ้สึกว่าผิด,เสียใจและจะไม่
กลบัไปท�าซ�า้อกี	 การส�านกึตนตามเงือ่นไขนี้
ท�าให้ผู้ส�านึกตนได้รับความช่วยเหลือ
จากพระองค์อลัลอฮ์	คนสดุท้ายทีพ่ระองค์
อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือ	คือผู้ท่ีมีจิตรใจ
บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เอาเปรียบฉ้อโกง
หรือบิดพลิ้วต่อผู้ใด	เรื่องราวของชาวถ�่้า
คนสุดท้ายสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มบุคคล
ที่ประกอบกิจการที่ต ้องใช้แรงงานที่
ต้องค�านึงถึงสิทธิแรงงานที่ควรได้รับ
อย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลา	 การไม่
เอาเปรียบผู้อื่นจึงเป็นเหตุให้ได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮ์	 อิสลาม
เป็นศาสนาที่มีบทบัญญัติครอบคลุม
การด�าเนินชีวิตในทุกด้าน
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ท่านถาม-เราตอบ        

 ถาม		มีอวัยวะใดบ้างที่วัตถุเข้าไปแล้วท�าให้เสียการถือศีลอด	ถ้าใส่ยาตาในตอนกลางวันรู้สึกขมที่ล�าคอเพราะยาเข้าไปจะเสีย
การถือศีลอดไหม	เสมหะจากล�าคอเมื่อขากออกมาถึงปากจะกลืนเสมหะลงไปได้ใหม	?
 ตอบ 	รูทวารที่วัตถุเข้าไป	จะท�าให้เสียการถือศีลอดได้แก่	รูหู	ปาก	รูจมูก	ทวารเบา	ทวารหนัก	และ	รูนม	การหยอดยาใน
เวลากลางวันขณะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะไม่ท�าให้เสียการถือศีลอด	ถ้ายาตาเข้าไปถึงฐานที่ออกเสียง	ฮาอ์	(ที่เรียกกันว่า	ฮาเล็ก)	
ถ้าขากเสมหะที่สุดจากจมูก	ลงไปในปาก	หรือขากจากล�าคอแล้วหลุดเข้าไปในปาก	จะกลืนไม่ได้	แต่ถ้ายังออกมาได้ถึงฐานที่ออกเสียง
ของอักษร	ฮาอ	ก็กลืนได้

 ถาม	การถือศีลอด	6	วัน	ในเดือน	เซาวาลได้ผลบุญเท่าไหร่	ถ้าเราถือศีลอด	6	วัน	ในเดือนเซาวาลพร้อมกับเหนียตชดใช้ในการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่ีขาดไปด้วยพร้อมๆ	กันจะได้รับผลบุญเท่ากันไหม	?
 ตอบ	ท่านนบีได้กล่าวไว้ว่า	ผู้ใดก็ตาม	ถือศีลอดรอมฎอนและถือศีลอดสุนัตตามไปอีก	6	วัน	เขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับผู้นั้นถือ
ศีลอดหนึ่งปี	คนที่ขาดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วถือศีลอด	ที่เป็นสุนัตตามไปอีก	หกวันในฮะดิษนั้นจะมีข้อความต่อไปว่า	การท�าความดี
หนึ่งจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับสิบความดี	ดังนั้นการถือศีลอด	30	วันในเดือนรอมฎอนถึงจะได้รับผลบุญเท่ากับ	300	วัน	และเมื่อถือศีลอด	ใน
เดือนเซาวาลอีก	6	วันก็จะได้รับผลบุญถึง	60	วัน	เมื่อน�ามารวมกัน	ก็จะได้ผลบุญเท่ากับหนึ่งปี	การน�าเอาการถือศีลอดที่ขาดในเดือนรอมฎอน	มา
ชดใช้ใน	6	วัน	วันของเดือนเชาวาลถือว่าใช้ได้	คือถือศีลอด	6	วันในเดือนเซาวาลด้วยและชดใช้การถือศีลอดที่ขาดไปในเดือนรอมฎอน	โดยเหนียต
คู่กันไปว่า	ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันพรุ่งนี้	พร้อมกับชดใช้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	แต่การกระท�าอย่างนี้ไม่ได้ผลบุญครบหนึ่งปี	เพราะถ้าหาก
ขาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	6	วัน	และน�ามาชดใช้ในเดือนเซาวาล	ผลบุญก็จะขาดหายไป	60	วันและมีบางทัศนะว่าคนท่ีถือศีลอดรวมกันอย่างน้ัน	
จะได้รับผลบุญของการสุนัตของการถือศีลอด	6	วันเท่านั้น	ไม่ใช่ได้รับผลบุญ	10	เท่า

 ถาม ท�าไมมุสลิมจึงเขาเดือนรอมฎอนและออกจากรอมฎอนไม่พร้อมกัน	?
 ตอบ การเข้าสู่เดือนใหม่	ตามหลักการอิสลามใช้การดูดวงจันทร์เป็นเครื่องก�าหนด	จะดูดวงจันทร์เพื่อเปลี่ยนเดือน
ใหม่ในทุกวันที่	29	ของทุกเดือน	ภายหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า	ถ้าหากไม่เห็นดวงจันทร์ในค�่านั้นก็ถือว่าเป็นค�่าวันที่หนึ่งของ
เดือนใหม่แล้ว	ถ้าหากไม่เห็นดวงจันทร์	เดือนนั้นก็จะเป็นเดือนที่มี	30	วัน	ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงไม่พร้อมกัน	ซึ่งเป็นไปโดย
หลักความจริงทางภูมิศาสตร์	เช่นประเทศไทยเวลาต่างจากมักกะฮ์ประมาน	4	ชั่วโมง	ถ้าหากเราไม่เห็นดวงจันทร์	แต่มักกะฮ์
เห็น	มักกะฮ์ก็จะเข้าสู่เดือนรอมฎอน	ก่อนเราประมาน	20	ชั่วโมง	และในการก�าหนดวันวุกูฟก็เช่นเดียวกันอาจไม่ตรงกันได้

 ถาม คนป่วยไม่สามารถบวชได้	จะจ่ายฟิตยะฮ์	โดย	การออกข้าวสารวันละหนึ่งมุด	หรือว่าวันละหนึ่งลิตร	เดือนหนึ่งก็	
30	ลิตร	ป่วยมาสามปีแล้วหมอห้ามไม่ให้ถือศีลอด	ถ้าถือศีลอดจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	ข้าวสารฟิตยะฮ์นี้จะให้แต่คนเดินทางที่
จะไปท�าฮัจย์ที่ยังขาดเงินอยู่บ้าง	ถามว่าการออกข้าวสารให้แก่บุคคลดังกล่าวจะใช้ได้ไหม	และการจ่ายข้าวสารที่เป็นซะกาต
ฟิตเราะฮ์	กับข้าวฟิตยะฮ์	เหมือนกันใหม	?
 ตอบ คนป่วยที่นายแพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถถือศีลอดได้	ศาสนายินยอมให้ออกฟิตยะฮ์	คืออาหารที่เป็น
อาหารหลัก	แทนวันละหนึ่งมุด	ประมาณวันละหนึ่งลิตร	ถ้าจะเทียบปริมาตรกันแล้วหนึ่งลิตรมากกว่าหนึ่งมุดเล็กน้อย	ฟิตยะฮ์
ทีอ่อกแทนการถือศีลอด	จะจ่ายให้กับคนทีเ่ดินทางไปท�าฮจัย์ไม่ได้	จ�าเป็นต้องจ่ายให้แก่คนฟะเกรกับมสิเกนเท่านัน้	ส่วนซะกาต
ฟิตเราะฮ์ให้แจกแก่คน	8	จ�าพวกที่มี	สิทธิรับซะกาต

รอมฎอนและการแต่งงาน

2

3

4

1
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5
 ถาม		ผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงาน	แต่ไม่รู้ว่า	ผู้ปกครองของตน	(วะลี)	อยู่ที่ใหนจะท�าอย่างไรเพราะนัดวันแต่งงานไว้แล้ว	?
 ตอบ  ถ้าไม่รู้จริงๆ	ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการ	(มุฮักกัม)	และต้องจดจ�าวัน	เวลาแต่งงานให้แม่นย�า	ต่อมาเมื่อพบตัวผู้ปกครอง	
(วะลี)	ก็ให้สอบถามในวันที่ท�าพิธีนิกะห์นั้น	อยู่ที่ใหน	ถ้าผู้ปกครอง(วะลี)	บอกว่าอยู่ใกล้ๆ	นี้เอง	คือไม่เกินสองมัรฮะละห์	(ประมาณ	94	
กิโลเมตร)	ถือว่านิกะฮ์นั้นไม่ถูกต้อง	ต้องให้ผู้ปกครอง	(วะลี)	ท�าพิธีนิกะฮ์ใหม่	ถ้าผู้ปกครอง	(วะลี)	บอกว่าตนอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งไกล
เกินสองมัรฮะละห์การนิกะห์นั้นถูกต้องแล้ว	

 ถาม	จะท�าการนิกะฮ์	แต่วันนิกาฮ์หาวะลี(ผู้ปกครองฝ่ายหญิง)	ไม่เจอ	ไม่รู้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า	จะท�าอย่างไร	และจะเอาใคร
เป็นวะลี	?
 ตอบ ค�าถามนี้แสดงว่ามีวะลีคนเดียว	ถ้้าไม่พบตัววะลี	จะย้ายไปยังวะลีระดับรองลงไป	(อับอัด)	ไม่ได้	แต่ไม่แต่งตั้งมุฮักกัม	
ถือว่า	วะลี	คนน้ีเป็นวาลีฆอเอ็บ(ไม่ปรากฏตัว)	และไม่จดจ�าหรือบันทึก	วันเวลาท่ีท�าการนิกะฮ์ไว้ด้วย	ถ้าไม่พบ	วะลีก็แล้วไปแต่ถ้าพบวะลี	
ก็ถามวะลีว่าวันที่ท�าการนิกะฮ์	นั้น	เขาอยู่ที่ไหน	ถ้าวะลีบอกว่า	การนิกะฮ์นั้นก็ถือว่าใช้ได้	ถ้าวะลีคนนั้นกอดีตัดสินว่าเสียชีวิตไปแล้ว	
หน้าที่ในการเป็นวะลี	ในล�าดับรองลงไปที่เรียกว่าวาลีอับอัด	และการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาในระหว่างนั้นไม่ถือเป็นซินา

 ถาม	ในการแต่งงาน	เมื่อผู้ท�าพิธี	จะเป็นวะลี	หรือ	ผู้แทนหรือมุฮักกัมก็ตาม	ได้กล่าวค�าเสนอ	(อีญาบ)	เป็นภาษามลายูหรือ
ภาษาไทยก็ดีเจ้าบ่าวก็จะตอบค�าสนอง(กอบูล)ว่าฉันรู้แล้วหรือ	ฉันทราบแล้ว	จะใช้ได้หรือไม่		ถ้าหากใช้ได้เป็นทัศนะที่ได้รับการรับรอง
(มัวะตะมัด)	หรือไม่	?
 ตอบ ค�าเสนอ(อีญาบ)	และค�าสนอง	(กอบูล)	ท่ีใช้ในการแต่งงานต้องเป็นค�าพูดท่ีชัดเจน	ตรงไปตรงมา	จะใช้ค�าสนอง(กอบูล)	ว่า
ฉันรู้แล้ว	หรือ	ฉันทราบแล้ว	ไม่ได้	ถ้าเป็นภาษามลายูก็ต้องกล่าวว่า		อากูตะริมอละฮ์	นิกาฮ์ยาดาฆันอิซีกาห์เวน	ยังตัรสะบุต	อีตู		จะ
กล่าวค�าว่าครับ	ในการตอบรับ	ถือว่าใช้ได้	หรือถ้าหากเป็นภาษาไทยก็กล่าวว่า	ข้าพเจ้ารับนิกะฮ์นี้	จึงจะใช้ได้

 ถาม	มีคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันถูกต้องตามหลักศาสนาอยู่กินกันจนกระทั่งมีลูก	2-3	คน	ต่อมาภรรยาได้หนีไปมีสามีใหม่	
โดยสามีคนเดิมก็ยังไม่ได้หย่า	สามีคนใหม่ก็ไม่ได้แต่งงานอย่างถูกต้อง	และภรรยาก็กลับไปหาสามีคนเดิม	โดยมีลูกผู้หญิงที่เกิดจากชายชู้
จริง	เมื่อเด็กผู้หญิงโตขึ้นมา	จะแต่งงาน	ถามว่า	ใครจะเป็นวะลีในการแต่งงานเด็กผู้หญิงคนนั้น	?
 ตอบ ส�าหรับกรณีนั้น	ให้พิจารณาหลักเดิม	หมายความว่า	ผู้ที่จะเป็นวะลีในการแต่งงานลูกที่เกิดจากชายชู้คือ	สามีของหญิง
คนนั้นที่แต่งงานกันโดยถูกต้อง	แม้ภรรยาจะกล่าวว่า	เป็นลูกของชายชู้	ไม่ใช่เป็นลูกของสามีที่แต่งงานกันโดยถูกต้องก็ตาม	นอกจากสามี
ท่ีแต่งงานกันโดยถูกต้องจะท�าการลิอาน	และปฏิเสธบุตร	ด้วยการท่ีสามี	กล่าว	ณ	ท่ีฮากิม	ต่อหน้าคนจ�านวนหน่ึงว่า	ข้าพเจ้าขอยืนยันดว้ย
อัลลอฮ์ว่า	ข้าพเจ้าพูดความจริงในสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวหา	ภรรยาของข้าพเจ้าชื่อ	...	(เอ่ยชื่อ)	ว่ามีชู้	และลูกคนนี้	เป็นลูกที่เกิดจากชายชู้
ไม่ใช่ลูกที่เกิดจากข้าพเจ้า	ให้สามีกล่าวเช่นนี้	4	ครั้ง	ในครั้งที่	5	ให้กล่าวว่า	ขออัลลอฮ์จงสาปแช่งข้าพเจ้า	ถ้าหากข้าพเจ้าพูดเท็จ	และ
เมื่อสามีได้กล่าวค�า	ลิอาน	5	ครั้งแล้ว	สามีกับภรรยาคู่นั้นจะต้องแยกทางกัน	และจะกลับมาคืนดีอีกไม่ได้ตลอดไป

 ถาม	ถาม	คนใบ้	จะเป็นวะลี	แต่งงานลูกสาวของตน	จะท�าอย่างไร	?
 ตอบ ถ้าหากคนใบ้เป็นวะลี	แต่งงานเอง	ก็ใช้วิธีท�าสัญญาณมือ	(อิชาเราะฮ์์)	เป็นสัญญาณมือที่คนฉลาดสามารถเข้าใจได้
	หรือมอบอ�านาจให้คนหนึ่ง	ท�าหน้าที่แทนหรือ	จะใช้วิธีเขียนหนังสือมอบอ�านาจก็ได้	ถ้าหากเขาเขียนหนังสือได้

 ถาม	การรับนิกะห์	ด้วยการเขียนจะใช้ได้ไหม	?
 ตอบ การรับนิกะฮ์	(กอบูล)	โดยการเขียนใช้ไม่ได้	ต่างกับการหย่า	ที่เขียนค�าหย่าพร้อมกับตั้งใจหย่า	ถือว่าเป็นการหย่า	
ดังนั้นในการจะตัดสินว่า	เป็นการหย่าหรือไม่	จ�าเป็นต้องถามคนเขียนว่า	ตั้งใจหย่าหรือเปล่า

6
7

8

9

10
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

	 1.หลีกเล่ียงการสลามด้วยการ
สัมผัสมือ	 การสวมกอด	 และการสัมผัส
แก้ม	โดยให้ยกมือสลามกันเท่านั้น
	 2.	งดการไปร่วมละหมาดวันศุกร์
ท่ี มั ส ยิ ด แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
จุฬาราชมนตรี	เรื่อง	มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	 2019	
(โควิด-19)	 อย่างเคร่งครัด	 โดยแนะน�าให้
ปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้าน
	 3.	หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารร่วมกัน	 และงดการแบ่งปันอาหาร
ให้แก่กนั	หากจ�าเป็นให้นัง่ห่างกนัอย่างน้อย	
1-2	เมตร	และไม่จดัอาหารแบบใส่ถาดรวม	
(บุฟเฟต์)	 ให้แยกเป็นอาหารจานเดียว	 มี
ช้อนส้อมและแก้วน�้า	 เฉพาะของตนเอง	
และล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทาน
อาหาร

	 สวัสดีครับสาระน่ารู ้เกี่ยวกับการแพทย์ในวารสารมุสลิมกทม.	NEWS	ฉบับนี้คงต้องต่อเนื่องจากครั้งก่อน	ในช่วงนี้
เป็นช่วงที่มุสลิมทั่วโลก	โดยปีนี้จะเริ่มดูเดือนวันที่	12	เมษายน	2564	ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว	เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด	 ท�าให้มีความเส่ียงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19	 ทั้งภายในครอบครัวและในชุมชน	 กรมควบคุมโรค	 ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	จึงออกค�าแนะน�าในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19	โดยขอความร่วมมือ
ให้ผู้ที่ถือศีลอดปฏิบัติตามค�าแนะน�า	ดังนี้

ถือศีลอดเดือนรอมฎอนอย่างไร 
ให้ปลอดภัยไร้โควิด
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		 4.	 หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มี
การรวมตัวกันของคนเป็นจ�านวนมาก	
หากจ�าเป็นควรเว ้นระยะห่างระหว่าง
บคุคล		อย่างน้อย	1-2	เมตร	สวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง	 และล้างมือ
ด้วยน�้าและสบู ่	 หรือแอลกอฮอล์เจลให้
สะอาดอยู่เสมอ
	 5.	กรณีมีความจ�าเป็นต้องปฏิบัติ
ศาสนกิจในมัสยิด	 แนะน�าให้เปิดหน้าต่าง
และผ้าม่านเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	
งดการใช้เคร่ืองปรบัอากาศ	และให้คัดกรอง
ทุกคนก่อนเข ้ามัสยิด	หากมีอาการไข ้	
(อณุหภมูติัง้แต่	37.5	องศาเซลเซียส)	ไอ	เจบ็คอ	
แม้จะมีอาการไม่มาก	 ให้งดเข้าร่วมและ
แนะน�าให้สังเกตอาการที่บ้าน
	 6 . 	หากสัมผัสบุคคลหรือไป
สถานทีเ่สี่ยง	 เมื่อกลับเข้าบ้าน	 แนะน�าให้
รีบท�าความสะอาดร่างกาย	อาบน�้าสระผม	
และเปลี่ยนเสื้อผ้า
	 7.	 เลือกรับประทานอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ	และด่ืมน�้าสะอาดมาก	ๆ	
หลังรับประทานอาหาร	 นอกจากจะเป็น
ข้อควรปฏิบัติในการถือศีลอดที่ถูกต้อง
แล้วยังช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน�้าในสภาพ

อากาศร้อนด้วย	อย่างไรกต็าม	เดอืนรอมฎอน
ปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา	 เนื่องจาก
ในช่วงนี	้ ยงัคงเกดิการแพร่ระบาดของโควิด-19	
การถือศีลอดในช่วงนี้	 จึงจ�าเป็นต้องมี
แนวทางป ฏิบั ติ และข ้ อแนะน� าบาง
ประการ	 เพื่อให้ผู ้ ท่ีถือศีลอดสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ	 ได้อย่างปลอดภัย	
การต ่อสู ้ กับเช้ือโรคจ�าเป ็นต ้องอาศัย
พลังงานมาก	 การไม่รับประทานอาหาร
และดื่มน�้าเป็นเวลานานๆ	อาจท�าให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงได้	 ดังนั้น	 เราจึงต้อง
แน่ใจว่าได้รับจ�านวนแคลอรี่ที่เพียงพอใน
ระหว่างช่วงเวลาท่ีเราสามารถรับประทาน
อาหารได้	ที่รวมถึง	
					-	สารอาหารหลัก	เช่น	คาร์โบไฮเดรต	
โปรตีน	และไขมัน
					-	สารอาหารรอง	เช่น	วิตามินซี	และ
ธาตุเหล็ก
							นอกจากนั้น	เรายังควรรับประทาน
อาหารที่มีความหลากหลาย	 เช่น	 อาหาร
จ�าพวกผกั	ผลไม้	เมลด็พชื	และถ่ัวเมลด็แห้ง
					 การรับประทานอาหารทั้งมาก
หรือน้อยเกินไป	 อาจส่งผลกระทบต่อ
ระบบภูมิคุ้มกัน	 เราจึงสามารถลดความ

เสี่ยงได้โดยการรักษาความสมดุลด้าน
พลังงาน
					 นอกจากนั้น	 ยังอาจเกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดภาวะการขาดน�้า	ที่อาจส่งผล
ต่อเมือกที่เกาะอยู่ตามทางเดินหายใจ	 ซ่ึง
ท�าหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเช้ือโรค	 เช่น
เดียวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีอื่นๆ	
เช่น	 การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ	
การออกก�าลังกาย	และการลดความเครียด	
สามารถช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันท�างานได้
เป็นปกติ	 และวิธีการปกป้องสุขภาพที่
ส�าคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ	การป้องกันตัวเอง
ไม่ให้สัมผัสกับไวรัส	 เราสามารถลดความ
เสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยการท�าสิ่งง่ายๆ	เช่น
การล้างมอื	และส�าหรบัผูท่ี้สามารถท�าได้	นัน่
ก็คือการอยู่ท่ีบ้านการถือศีลอดในช่วงที่มี
การระบาดของโควิด-19	 จะมีความ
ปลอดภัยส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการ
เว้นระยะทางสังคม	 การล้างมือ	 และใน
ช่วงที่รับประทานอาหารได้	 ผู้ท่ีถือศีลอด
ควรดื่มน�้าอยู่เสมอ	 และหลีกเล่ียงการรับ
ประทานอาหารท่ีมากเกินไป	 และเลือก
ทานอาหารทีด่ต่ีอสขุภาพ	เช่น	อาหารท่ีไม่ผ่าน
การแปรรูปและผักใบเขียว

กอ.กทม.จัดประชุมผู้ประสานงานมัสยิดใน กทม.
 เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564	ฝ่ายประสานงานกลุ่มมัสยิดของ	กอ.กทม.
จัดประชุมผู้ท�าหน้าที่ประสานงานมัสยิดในกรุงเทพมหานครทั้ง	 6	กลุ่ม	 โดยมีที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการจากบุคคลภายนอก	 และที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการจาก
บุคคลภายใน	อาท	ิท่านนวลน้อย	ผลทว	ีนายคมัภีร์	ดิษฐากร	นายนติ	ิฮาซนั	นายปรชีา	ศรสีง่า	
เป็นต้น	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรต	ิ
เขตหนองจอก	กทม.
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	 ผู ้เขียนได้รับเชิญจากกระทรวง
เอากอฟ(ศาสนสมบัติ)ประเทศอิยิปต์ผ่าน
ทางส�านักจุฬาราชมนตรีและสถานทูต
อิยิปต์ในประเทศไทยให้เดินทางไปร่วม
ประชุมระหว่างประเทศที่กรุงไคโรเกี่ยวกับ
การสานเสวนาระหว ่ า งศาสนาและ
วัฒนธรรม	ระหว่างวนัที	่13,14	มนีาคม	2564	
จัดโดยสภาสูงเ กี่ ย ว กั บกิ จ ก า รอิ ส ล าม
แห่งอยิปิต์มผีูเ้ข้าร่วมประชุมจาก35ประเทศ	
เช่น	รัซเซีย	ฝรั่งเศษ	ฮอลแลนด์	สวิสแลนด์	
บราซลิ	เแมกซิโก	เยอรมัน	ไอร์แลนด์	โปรตุเกต	
โปแลนด์	 โรมาเนีย	 อัลบาเนีย	 เชชเนีย	
นอร์เวย์มาเลเซีย	 ซาอุดีอาราเบีย	 อิเมเรต	
ซูดาน	บาห์เรน	จอร์แดน	มอรเิตเนยี	บร์ูกนิาฟาโซ	
ชาด	 แทนซาเนีย	 โซมาลี	 คาเมรอน	 กีเนีย	
มาลี	 ปากีสถาน	 และคาซัคสถาน	 เป็นต้น		
ผู ้เข้าร่วมประชุมมีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี
กระทรวงศาสนา	มุฟตี	นักปราชญ์อุลามาอ์	
และผู้น�าศาสนาระดับสูงจากองค์กรศาสนา
อิสลาม	องค์กรศาสนาคริสต์	องค์กรศาสนา
ยดูาห์และอืน่ๆ		มบีทความวชิาการน�าเสนอ
ในที่ประชมุกว่า	 30	 ชิน้ภายใต้หวัข้อหลกั	 6	
หวัข้อ	คือ	:
	 1-	 ความเข้าใจและเป้าหมายของ
การสานเสวนา
	 2-	 ตรรกะของการสานเสวนา	
และความสัมพันธ์กับประเด็นการปฏิรูป
	 3-	 การสานเสวนากับจุดร่วมของ
มนุษยชาติ
	 4-	 การสานเสวนากับการเคารพ
ในอัตลักษณ์ของผู้อื่น
	 5 - 	ผลลัพธ ์การสานเสวนาที่
สร้างสรรค์ต่อการต่อต้านการก่อการร้าย
และการสร้างสันติภาพแห่งมนุษยชาติ

	 6-	ปัจจัยความส�าเร็จในการสานเสวนา
	 ส�าหรับภาษาท่ีใช้ในการประชุมคือภาษาอาหรบั	 ภาษาองักฤษ	 และภาษาฝรัง่เศษ	
นอกจากนั้นยังมีล่ามภาษาเยอรมันและภาษาสเปนให้อีกด้วย	 ผู้เขียนไม่ได้เดินทางไปร่วม
ประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิด	 19	 ในประเทศไทยไม่เอื้ออ�านวยต่อการเดินทางทั้งไป
และกลับจึงเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทาง	Video	Conference	โดยได้เสนอบทความเป็นภาษา
อาหรบัต่อท่ีประชุมในบ่ายของวนัท่ี	14	เวลาในไคโร	10.00น.	ตรงกับเวลาในกรุงเทพ	15.00	น.	
ภายใต้หัวข้อที่	4		เรื่อง	“การสานเสวนาพุทธมุสลิมในสังคมไทย” มีเนื้อหาโดยสรุปใน
สามประเด็นดังนี้:
 1) มุสลิมในประเทศไทยเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ถึงกระนั้นก็ได้รับสิทธิและเสรีภาพ
ไม่ต่างจากชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และศาสนิกชนอื่นๆ	 สังคมไทยมีสามปัจจัย
หลักที่ท�าให้ชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์คือ
	 1-มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นองค์อัครศาสนูปถัมปภกท�านุบ�ารุงทุกศาสนา	
	 2-มีรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการนับถือและประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา
	 3-มีประวัติศาสตร์ร่วมกันในการสร้างชาติและปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกัน
มาช้านาน	 	อีกทั้งมีสายสัมพันธ์ในทางเครือญาติ	สายสัมพันธ์ในความเป็นพลเมืองไทยที่มี
ความรักต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
 2) พุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ	่เป็นศาสนาที่มีค�าสอนให้พึ่ง
ตนเอง	ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว	ไม่มีความเชื่อในพระเจ้า	มีลักษณะพิเศษในค�าสอนเชิงปรัชญา

การสานเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม
“พุทธ-มุสลิมในสังคมไทย” (ตอนที่ 1)

ผศ.ดร.อับดุลเลาะฮ์ หนุ่มสุข



เกี่ยวกับอริยสัจสี่	(ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	มรรค
มีองค์แปด)หลักอนัตตา(ทุกสิ่งไม่มีตัวตน)
และนิพพาน	(การดับสูญแห่งกิเลสและกอง
ทุกข ์ )รวมถึ งค� าสอนด ้านจริยธรรมที่
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในรูปของศีลห้า	
(1.ไม่ฆ่าสัตว์	 2.ไม่ลักทรัพย์	 3.ไม่ประพฤติ
ผดิในกาม	4.ไม่พูดเทจ็	5.ไม่ด่ืมน�า้เมา)	ศลีแปด	
(เพิ่มจากศีลห้าคือ		6.ไม่บริโภคในยาม
วิกาลต้ังแต่หลังเที่ยงถึงวันใหม่	 7.ไม่ฟ้อน
ร�าท�าเพลงและประดับร่างกาย	 8.ไม่นั่ง
หรือนอนบนที่ที่นุ่มและสูงจากพื้น)	 และ
ศีล	 227	ข้อส�าหรับพระภิกษุที่เป็นนักบวช	
คนไทยพทุธโดยทัว่ไปเป็นคนมนี�า้ใจ	ยิม้แย้ม
แจ่มใส	 สุภาพนุ่มนวลและรักสงบ	 จึงไม่มี
ปัญหาใดใดในการใช้ชีวิตร่วมกับคนไทย
มุสลิม	ยกเว้นบางกลุ่มซึ่งมีเป็นจ�านวนน้อย	
ปัจจุบันคนกลุ่มน้ีก�าลังสร้างกระแสความ
เกลียดชังมุสลิมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่ง
ถือเป็นปรากฎการณ์ที่อันตราย
 3) การสานเสวนาพุทธมุสลิมใน
สังคมไทยอาจแบ่งได้3ประเภทคือ :
	 ก.	สานเสวนาเชิงดะอ์วะฮ์
เป็นการสานเสวนาท่ีมีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามและ
มุสลิม	 (มิไช่เป้าหมายเพ่ือการเข้ารับ
อิสลามอย่างที่บางคนเข้าใจ)เช่นการสาน
เสวนาเรือ่งฮิญาบนักเรียนหญงิ	 อาหารฮาลาล	
และธนาคารอิสลาม	 เป็นต้น	 ตัวอย่างเช่น
การจัดเวทีสานเสวนาพุทธมุสลิมในปัญหา
การค ลุมฮีญาบของนั ก เ รี ยนหญิ ง ใน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก	 กรุงเทพฯ

และโรงเรียนอนุบาลปัตตานี	และการสาน
เสวนาเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาล	และ
การเงินการธนาคารในระบอบอิสลาม
เป็นต้น
	 ข .การสานเสวนา เพื่ อความ
สมานฉันท์ในปัญหาสังคมร่วมกัน 
	 การสานเสวนาประเภทนีม้เีป้าหมาย
เพื่ อลดความขัดแย ้ งและสร ้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	 เช่นการสานเสวนา
เรื่องสันติภาพ	การอยู ่ร ่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม	บทบาทศาสนาในการ
แก้ปัญหาสงัคม	หน้าทีพ่ลเมอืง	สทิธมินษุยชน	
สิ่งแวดล้อม	ประชาธิปไตย	อิสลาโมโฟเบีย	
ยาเสพติด	 ความไม่เป็นธรรม	 และความ
ยากจนเป็นต้น	มีองค์กรของรัฐและเอกชน
หลายองค์กรที่ให ้ความส�าคัญต่อการ
จัดสานเสวนาประเภทนี้อาทิเช่น	 กรมการ
ศาสนา	กรมการปกครอง	มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิ ทยาลั ย 	 มหาวิทยาลั ย 	 มหิ ดล	

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์	 	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	 มหาวทิยาลยัรงัสติ	 ศูนย์กลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย	 และส�านกัจุฬาราชมนตรี
เป็นต้น
	 ค.สานเสวนาเพื่อแสวงจุดร่วม
ด้านคุณค่าทางจริยธรรมสังคม
	 มีเป ้าหมายเพื่อให ้ศาสนิกชน
เข้าใจและเคร่งครัดในแก่นแท้ของศาสนา
ของตนในเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม	 เช่น	การ
สานเสวนาเรือ่งความรกั	ความเมตตา	การให้อภัย	
การเสียสละ	 ความสามัคคี	 การแบ่งปัน	
การให้เกียรติและการกตัญญูรู้คุณเป็นต้น
	 การสานเสวนาพุทธมุสลิมทั้งสาม
ประเภทนีแ้ม้จะเกิดข้ึนไม่บ่อยคร้ังในสังคม
ไทยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสานเสวนามี
คุณประโยชน์มากท้ังในด้านศาสนาและ
ด้านสังคม	 ในด้านศาสนานั้นอิสลามถือว่า
การสานเสวนาระหว ่ างศาสนาเป ็น

เครือ่งมือส�าคญัในการดะวะฮ์อิสลามทั้งนี้
เพื่อให้ผู้น�าศาสนาและประชาชนทั่วไปได้
เข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง	 ไม่มีอคติและความ
เกลยีดชงั	 ส่วนในทางสังคมก็ถือได้ว่าเป็น
เครือ่งมอืในการสร้างความเข้าใจอนัดต่ีอกนั	
บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพใน
อัตลักษณ์ของกันและกันอันเป็นปัจจัย
ส�าคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมสมานฉันท์
อย่างเช่นสังคมไทย
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ประวัติความเป็นมา
	 กล่าวถึงกรงธนบุรีในฐานะของ
ราชธานีแห ่งราชอาณาจักรสยามนั้น	
ความส�าคัญในฐานะของการเป็นรอยต่อ
ทางประวัตศิาสตร์	 ระหว่างพระนครศรอียธุยา
และกรุงรัตนโกสินทร์	 ดังนั้นกรุงธนบุรีจึง
เป็นแหล่งรวบรวมของวัฒนธรรมประเพณี
อนัหลากหลายจากกลุม่ชนต่างชาตต่ิางภาษา	
และต่างวัฒนธรรมที่มารวมตัวกันในสมัยที่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้
เอกราชของชาติในปี	พ.ศ.	2310
	 ในบรรดากลุม่ชนต่างชาติ	 ศาสนา	
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ม า ร ว ม ตั ว กั น ใ น
กรุงธนบุรีครั้งนั้น	 ชาวไทยมุสลิมเป็น			
กลุ ่มชนหน่ึงที่มีความส�าคัญทั้งทางด้าน
ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และจารีต
ประเพณี	 อันมีเอกลักษณ์เฉพาะของตน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมกลุ ่มที่
รวมตัวกันอยู่บริเวณปากคลองบางหลวง	
หรอืคลองบางกอกใหญ่ใต้พระราชวงัเดมิลงมา	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 รัชกาลที่	 8	 คราวเสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชา	
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	รัชการที่	9)	เพื่อเยี่ยมเยียนชุมชนมัสยิดฯ	เป็นการส่วนพระองค์โดยมีจุฬาราชมนตรี	
(แช่ม	พรหมยงค์)	พระยามไหสวรรย์ฯ	(นายกเทศมนตรีนครธนบุรี)	พร้อมด้วยอิหม่าม	และคณะกรรมการมัสยิดต้นสนรับเสด็จฯ	เมื่อวันที่	
26	เมษายน	พ.ศ.	2489

มัสยิดต้นสน 
กับชุมชนบางกอก
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ซึ่งก่อร่างชุมชนมาพร้อมๆ	 กับการตั้งเมือง
บางกอกในอดีต	 และด�ารงวัฒนธรรมกลุ่ม
ชนของตนสืบต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน	
จึงท�าให้ประวัติของชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้มี
ความเป็นมายาวนานร่วม	 400	 ปี	 โดยมี	
ศาสนสถานที่เรียกว่า	“มัสยิดต้นสน”	หรือ	
“กะดีใหญ่”	 ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางจิต
วิญญาณที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาได้
เป็นอย่างดี
	 ประวัตขิองชุมชน	“มสัยดิต้นสน”	
นั้นมีความเป็นมาโดยสันนิษฐานว่าแต่แรก
น่าจะเป็นการรวมตัวของมุสลิมเช้ือสาย
จาม	ที่เข้ามาเป็นกองอาสาต่างชาติในสมัย
สมเด็จพระชัยราชาธริาช	(พ.ศ.2077-2089)	
ซึ่งเป็นช่วงของการเกณฑ์แรงงานอาสา
ต่างชาติเพื่อการศึกสงครามและบูรณะ
บ้านเมอืง	 โดยเฉพาะการขดุคลองลดับางกอก
ในปี	 พ.ศ.	 2085	 เพื่อเชื่อมระหว่างคลอง
บางกอกน้อย	 และคลองบางกอกใหญ่	 จึง
ท�าให้มีชุมชนมุสลิมอยู่ในบริเวณท้ายป้อม

เมอืงบางกอก	หรอืป้อมวชิยัประสทิธ์ิในปัจจบุนั
	 หลักฐาน ท่ีส� าคัญคื อ 	 บั นทึ ก
จดหมายเหตุของบรรพชนที่พบในสมุด
ข่อยโบราณกล่าวว่า
 “...เจียมลูกพ่อเดชมันถูกเกณฑ์
ไปเป็นทหารของพระเจ้าทรงธรรมที่กรุง
ศรีอยุธยา อุตส่าห์ส่งผ้านุ่งตาหมากรุกมา
ให้พ่อของมันถึงคลองบางกอกใหญ่จน
ได้...”
	 แสดงให้เห็นถึงความมีอยู่	 และ
เป ็นชุมชนเก ่าแก ่ ท่ีมีมาก ่อนสมัยของ
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สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม	(พ.ศ.2163-2171)
	 นอกจากหลกัฐานดังกล่าวแล้วยงัพบ
บนัทกึจดหมายเหต	ุ“ใครเป็นใคร”	ซึง่คดัลอก
ต่อมาโดยพระยาจุฬาราชมนตรีหลายท่าน
ในสายตระกูลออกญาบวรราชนายก	
(เฉกอะหมดั)	 ตัง้แต่ครัง้ปลายกรงุศรอียธุยา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยฉบับสุดท้าย
เป็นฉบับการคดัลายมอืของ	นายเพิม่ อหะหมัด
จฬุาฯ	 กล่าวถึงการสร้างศาสนสถานแห่งนี้
ในปี	 พ.ศ.2231	 ช่วงปลายแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช	 (พ.ศ.2199-2231)	
โดย	ออกญาราชวังสันเสนี	 (ม๊ะหมูด)	บุตร	
ออกญารามเดโชชัย	 (ทิพ)	 ซึ่งเป็นแม่ทัพ
เรือก�ากับพลฝร่ังเศส	 400	 คน	 ที่รัฐบาล
สยามจ้างมารกัษาป้อมวชิาเยนทร์	ณ	ปากคลอง
บางกอกใหญ่	และก�ากบัก�าป่ันต่างๆ	ทีเ่ข้ามา
ติดต่อค้าขายยังกรุงศรีอยุธยาสมัยนั้น
	 การสร ้างศาสนสถานส�าหรับ
ประกอบศาสนกจิของชาวไทยมุสลมิกลุม่นี้
น่าจะมีข้ึนภายหลังจากการรวมตัวกันเป็น
ชุมชนที่เป็นปึกแผ่นแล้ว	 โดยเริ่มจากการ
อุทิศที่ดินเพื่อสร้างศาสนสถานที่เรียบง่าย
แบบเรือนฝาไม้กระดาน			ใต้ถุนสูงหลังคา
มุงกระเบื้องดินเผา	 ก่อนการปรับปรุง
ปฏิสังขรณ์ในอีกหลายยุคหลายสมัย	 เช่น	
ในปี	พ.ศ.	2370	สมัยรัชกาลที่	3	โดยท่าน
หลวงโกชาอิสหาก	 (นาโคดาลี)	 บุตรชาย
ของท่านเจ๊ะซอและห์	 จนถึงอาคารมัสยิด
หลังปัจจุบันที่สร้างขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2497	
เพื่อทดแทนหลังเก่าที่ช�ารุดทรุดโทรมและ
รับใช้ชุมชนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 “.. .สมัยน้ี เป ็นสมัยแผ ่นดิน
รชักาลที ่3 ตรงกับ พ.ศ. 2370 ท่านหลวง
โกชาอิสหาก (นาโคดาหลี) บุตรชายของ
ท่านเจ๊ะซอและห์ได้ร่วมคิดกับท่านเกตุ
บุตรเขยพระศรีวรข่าน และท่านสนบุตร
ท่านเผือก (น้องชายพระศรีวรข่าน) ได้
ช่วยกันจัดการบอกบุญเรื่ยไรตามบรรดา
ญาติพี่น้องอิสลาม เพื่อช่วยเหลือในการ
ท�ามัสยิดโดยร้ือสุเหร่าหลังเก่าที่ได้ช�ารุด

ทรดุโทรมนัน้ แล้วได้จดัการสถาปนาสร้างเป็นมสัยดิขึน้ใหม่ เป็นมัสยดิทีใ่หญ่โตสมเกียรติ 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเจริญ และความแผ่ไพศาลของศาสนาอิสลาม...”
	 นอกจากในส่วนของมัสยิดต้นสน	(กะดีใหญ่)	อันเป็นศาสนสถานที่มีประวัติความ
เป็นมาดังกล่าวแล้ว	พื้นที่ของสุสานหรือกุบูรของมัสยิดฯ	ยังเป็นสถานที่ที่มีความส�าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง	 ด้วยเพราะเป็นสถานที่ฝังศพของบรรดาบรรพชน
มุสลิมที่มีความส�าคัญต่อประวัติศาสตร์สังคมไทยจ�านวนมาก	 เช่น	 เจ้าพระยาจักรีศรี
องครักษ์	 (หมุด)	พระยาราชบังสัน	 (ฉิม)	 แม่ทัพเรือในสมัยรัชกาลที่	 3	หลวงโกชาอิสหาก	
(นาโคดาล)ี	ผูป้ฏสิงัขรณ์มสัยดิต้นสนสมยั	พ.ศ.	2497
	 เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์	(หมุด)	ปรากฏนามตามพระราชพงศาวดารสมัยธนบุรี
ว่า	เจ้าพระยาจักรีแขก	ท่านผู้นี้รับราชการตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
เอกทัศน์เป็น	 หลวงศักดิ์นายเวร	 ได้เก็บส่วยเมืองจันทบุรีสมทบแก่พระยาตากเป็นทุนรอน
สร้างกองเรือรบเพื่อกอบกู ้บ ้านเมืองในปี	 พ.ศ.	 2310	หลังพระยาตาก	 (สิน)	 ทรง
ปราบดาภเิษกข้ึนเป็นสมเดจ็พระเจ้าตากสิน	ณ	กรงุธนบุร	ีได้แล้ว	ทรงแต่งตัง้ท่านผูน้ีข้ึน้เป็น	
พระยาจักรี	(แขก)	ต่อมาได้ยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช	จึงได้รับเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น	
เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์	 (หมุด)	 ที่สมุหนายก	 และถึงแก่อสัญกรรมในช่วงประมาณ
ระหว่างปี	พ.ศ.	2314-2317
	 สุสานแห ่ งนี้ ยั ง เป ็นสถานฝ ั งศพของข ้าราชการหรือขุนนางต� าแหน ่ ง	
“จุฬาราชมนตรี”	 รวม	 9	 ท่าน	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	 จนเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	
2475
	 ในอดีตต�าแหน่ง	“จุฬาราชมนตรี”	มีบทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษาของ
องค์พระมหากษัตริย์	 และเป็นขุนนางควบคุมกรมท่าขวา	 เป็นตัวแทนท�าการค้ากับกลุ่ม
ประเทศทางซีกตะวันตกของสยามที่ขึ้นตรงต่อพระคลัง	 เป็นผู้น�าประชาคมมุสลิม	 รวมถึง
ควบคุมกองอาสาต่างชาติอีกด้วย



	 ดังปรากฏนาม	“จุฬาราชมนตรี”	ตามล�าดับการ
รับราชการ	
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(ก้อนแก้ว)	 รัชกาลที่	1
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(อากาหยี่)	 รัชกาลที่	2
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(เถื่อน)		 รัชกาลที่	2
	 พระยาจุฬาราชมนตร	ี(นาม)	 	 รชักาลที	่3-4
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(น้อย)	 รัชกาลที่	4
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(สิน)	 	 รัชกาลที่	5
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(สัน)	 	 รัชกาลที่	6
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(เกษม)	 รชักาลที	่6-7
	 พระยาจุฬาราชมนตรี	(สอน)	 รชักาลที	่7-8
	 ตลอดจน	“เจ ้าจอม”	มุสลิมที่ส�าคัญในสมัย
รัตนโกสินทร์หลายท่าน	 เช่น	 เจ้าจอมหงส์	 ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	(รัชกาลที่	1)	 เจ้าจอมจีบ	
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 (รัชกาลที่	 2)									
เจ้าจอมละม้าย	 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า	
(รัชกาลที่	5)	เป็นต้น
	 ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของมัสยิดต้นสน
ตลอดจนบรรพชนต่างๆ	 ในชุมชนแห่งนี้	 แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อราชส�านักสยามมาโดยตลอด	 จึง
ท� า ให ้มัสยิดต ้นสนมีหลักฐานที่ กล ่ าวถึ งการเสด็จ
พระราชด�าเนินของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย
รัตนโกสินทร์	 หรือแม้แต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง	
พ.ศ.	2475	แล้วกต็าม	เช่น	เมือ่วนัที	่26	เมษายน	พ.ศ.	2489	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 รัชกาลที่	 8	
ทรงเสดจ็พระราชด�าเนินทางชลมารคพร้อมด้วยพระอนชุา	
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดุลยเดช	รัชกาลที	่9)	
เพื่อเยี่ยมชุมชนมัสยิดฯ	 เป็นการส่วนพระองค์โดยมี
จุฬาราชมนตรี	(แช่ม	พรหมยงค์)		พระยามไหสวรรย์ฯ	
(นายกเทศมนตรีนครธนบุรี)	 พร้อมด้วยอิหม่าม	 และคณะ
กรรมการมัสยิดต้นสนรับเสด็จฯ
	 หรือเมื่อวันที่	 6	 มกราคม	พ.ศ.	 2545	ที่ผ่านมา	
สลุต่านอสิมาแอลปตุรา	 อบิน	ิ อรัมรัฮมูสลุต่านยะห์	 ยาปตุรา	
แห่งรัฐกลันตัน	 ประเทศมาเลเซีย	 เสด็จพร้อมพระชายา	
และตวนกูมะโกตาพระราชโอรสเป็นการส่วนพระองค	์
โดย	 ฮัจยีเฟาซัน	 หลังปูเต๊ะ	 อิหม่ามมัสยิดต้นสนพร้อม
คณะกรรมการมัสยิดฯ	รับเสด็จ	เป็นต้น

ศาสนวัตถุที่ส�าคัญในมัสยิดต้นสน
 - แผ่นกระดานไม้สักจ�าหลักลวดลาย (เดิม
ปิดทองล่องชาดแต่มีการปรับปรุงใหม่ภายหลัง)
	 จ�าหลักภาพมหาวิหารกะอ์บะห์ในอดีต	และ

ยกโองการจากมหาคัมภีร์อัล-กุรอานจ�าหลักประดับ	 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็น	
“เครื่องประดับชุมทิศ”	ของมัสยิดเก่าแห่งใดแห่งหนึ่งในกรุงศรีอยุธยาเมื่อ
ครั้งเสียกรุงครั้งที่	2	(พ.ศ.	2310)	และลอยตามล�าน�้าเจ้าพระยาลงมาจึงยัง
ปรากฏร่องรอยไฟไหม้เป็นประจักษ์ในปัจจุบัน
 -  มห์ิรอบ (เคร่ืองก�าหนดชุมทศิ) และมมิบรั (แท่นแสดงธรรม)
	 มิห์รอบ	 (เครื่องก�าหนดชุมทิศ)	 เป็นลักษณะศิลปะแบบอยุธยา
ตอนปลายจ�าหลักหน้าบันลายกระจังก้านขด	ยกช่อฟ้า	ใบระกา	และลงรัก
ปิดทองประดับกระจกอย่างงดงาม
	 มิมบัร	 (แท่นแสดงธรรม)	 เป็นลักษณะศิลปะผสมแบบชวา	ลงรัก
ปิดทองประดับกระจกอย่างงดงามเช่นกัน	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสม
ผสานทางวัฒนธรรมในสังคมไทยได้เป็นอย่างดี	 (ปัจจุบันมีการบูรณ
ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่)
 -  คัมภีร์อัล-กรุอาน
	 	 พระมหาคัมภีร์ฉบับคัดลายมือด้วยก้างปลาบางฉบับคัด
ด้วยเมล็ดข้าวเปลือก	เฉพาะปฐมบทเขียนสอดสีทับลายน�้าทองอย่างวิจิตร
งดงาม	 บรรจุในหีบไม้สักเขียนลายรดน�้า	 ประดับมุก	 ประดับกระจก	 ซึ่ง
มีอายุเก่าแก่กว่า	100	ปี	จ�านวนหลายฉบับ

 -  โคมไฟทรงสี่เหลี่ยมประดับกระจกเขียว
	 ปรากฏข้อความจารึกอยู่ที่โคมไฟ	 “ที่รฤกในงานพระบรมศพ	
ร.ศ.129”	 โคมไฟดังกล่าวเป็นเครื่องสังเค็ดท่ีได้รับพระราชทานเนื่อง
ในงานพระบรมศพของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 รชักาลที	่ 5	
ที่เสด็จสวรรคตในปี	 พ.ศ.	 2453	 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก	 129	พบเห็นได้
เฉพาะมัสยิดที่มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์เท่านั้น
 -  ไม้นิฌาน (ไม้ปักหลุมศพพระยาจุฬาราชมนตรี (สิน))
	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	รัชกาลที่	5	ทรง
พระราชทานเนือ่งในงานศพของพระยาขจฬุาราชมนตร	ี (สนิ)	 ในปี	 พ.ศ.	 2453	
โดยจ�าหลกัไม้สกัทองเป็นลวดลายเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	และเหรยีญตราต่างๆ	
อย่างละเอียดงดงาม	 ซึ่งยังคงประดับอยู่ในสุสาน	 ณ	 ต�าแหน่งที่ฝังศพ
พระยาจุฬาราชมนตรี	(สิน)
 -  แท่นหลุมศพเจ้าพระยาราชวังสันเสนีย์ (ม๊ะหมูด)
	 ขนาด	 210x130x70	เซนติเมตร			รูปทรง	 ฐานบัทม์
ลักษณะ	แอ่นท้องส�าเภา	(ตกท้องเชือก)
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	 งานสถาปัตยกรรมก่ออิฐถือปูน
รูปทรงฐานปัทม์	เมื่อขุดส�ารวจ	บูรณะ	และ
ศึกษาในรายละเอียดต่างๆ	 เช่น	 รูปทรง
สถาปัตยกรรม	ขนาด	การเรียงอิฐ	ต�าแหน่ง
ทิศที่ต้ัง	 และข้อมูลเอกสารอื่นๆ	 ท�าให้
ทราบว่างานดังกล่าวเป็นลักษณะฐานปัทม	์
แอ่นท้องส�าเภา	 อันเป็นศิลปะซึ่งนิยมใน
สมยัอยุธยาทีส่ร้างขึน้ในเมอืงธนบรุขีณะนัน้	
และก ่อทับบนต�าแหน่งของการฝ ังศพ
บุคคลที่มีความส�าคัญกับศาสนสถานแห่งนี้
ในสมัยอยุธยา
	 สันนิษฐานชั้นต้นว่าน่าจะเป็น
ต�าแหน่งการฝังศพของ	ออกญาราชวงัสนัเสนี	
(ม๊ะหมูด)	 บุตรออกญารามเดโชชัย	 (ทิพ)	
ซึ่งเป็นแม่ทัพเรือก�ากับพลทหารฝรั่งเศส	
ณ	ป้อมวิชาเยนทร์	ปากคลองบางกอกใหญ่	
และเป็นผูป้ฏสิงัขรณ์กะดีใหญ่แห่งน้ี	 ปลาย
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 เมื่อ	
พ.ศ.	2231
 - เรือนไม้ทรงปั ้นหยาประดับ

ลวดลายฉลุแบบขนมปังขิง 
	 สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	2458	ตรงกับ	
ฮ.ศ.	1333	ซ่ึงเคยเป็นอาคารรบัเสดจ็เม่ือครัง้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวอานันท
มหดิล	รัชกาลที่ 	8	เสด็จพระราชด�าเนิน
ท า ง ชลมารคพร ้ อมด ้ วยพระอนุ ช า	
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพล
อดุลยเดช)	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2489
 -  สะพานรบีอุสซานี 
	 เป็นสะพานคอนกรีตข้ามคลอง
วัดหงส์รัตนาราม	 เช่ือมระหว่างชุมชน
มุสลิมมัสยิดต้นสนกับชุมชนข้างเคียง	สร้าง
อทุศิโดย	น.ต.พระลกัษมณา	(หล่า	ชลายนเดชะ)	
ร.น.	เมื่อเดือนรบีอุสซานี	ปี	ฮ.ศ.1347	ตรง
กับเดือนตุลาคม	พ.ศ.2471
	 อนึง่	สะพานรบีอสุซานีนีน้อกจาก
สร้างขึ้นเพ่ือการเดินทางสัญจรของผู้คนใน
ชุมชนรอบข้างในสมัยนั้นแล้ว	ยังปรากฏ
เอกสารบางฉบับเขียนถึงคลองสายนี้ว่า	
ขุ ด ข้ึน ต้ั งแต ่ ในสมั ยสม เด็ จพระ เจ ้ า

กรงุธนบุรเีพือ่ปักปันพืน้ท่ีชุมชนต่างศาสนิก
ให้เป็นที่ชัดเจนด้วย
 -  ศาลาโถงแปดเหลี่ยม 
	 หลั งคาทรงป ั ้ นหยาประดับ
ลวดลายแบบขนมปังขงิ	สร้างขึน้ใน	พ.ศ.	2473	
เน้นรูปทรงสถาปัตยกรรมให้ผสมกลมกลืน
กับเรือนไม้ท่ีสร้างมาก่อน	 ศาลาหลังนี้
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นศาลาอเนกประสงค์และ
การพบปะสังสรรค์

	 จากประวัติของมัสยิดต้นสนตาม
ที่กล่าวพอสังเขปมาตั้งแต่ต้น	 รวมถึงหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นวัตถุ	 หรือ
แม้แต่บรรดาบรรพชนผู้ล่วงลับไปเหล่านั้น	
ย่อมชี้ให ้เห็นถึงความส�าคัญของมัสยิด
ต้นสนท่ีเช่ือมต่อกับประวัติศาสตร์ของ
สังคมไทย	 และเป็นเครื่องยืนยันถึงความ
เป็นมัสยิด	 และสุสานประวัติศาสตร์ของ
มุสลิมที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
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.
ฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมของ กอ.กทม.เข้าพบเจ้าอาวาสวัดจัทรวงศาราม (วัดกลาง)
	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	เวลา	10.00	น.	ผศ.ดร.อับดุลเลาะ	หนุ ่มสุข	กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร
และประธานฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรม	ในคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	และผู้อ�านวยการสถาบันวะสะฏียะห์
เพื่อสันติภาพและการพัฒนา	ส�านักจุฬาราชมนตรี	 พร้อมด้วยคณะ	 ได้ลงพื้นที่ชุมชนสุเหร่าวัดกลาง	ซ.ลาดพร้าว	 132	คลองจั่น	
เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	ร่วมพบปะพดูคุยกบัท่านเจ้าอาวาสวัดจนัทวงศาราม	(วดักลาง)	พระครสูตุจนัทวงศ์	ณ	มสัยดิรดิวานุล้อิสลาม	
และสานเสวนาเกี่ยวกับโครงการ	“มัสยิดต้นแบบพหุวัฒนธรรม	มัสยิดริดวานุ้ลอิสลามโมเดล”	โดยมีคุณสุกิจ	เหล็งศิริ	เลขานุการ
คณะกรรมการมัสยิดริดวานุ้ลอิสลาม	นายมูฮัมหมัดเฟาซี	แยนา	อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในคณะกรรมการอิสลาม
กรุงเทพมหานคร	และเลขานุการคณะกรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาส�านักจุฬาราชมนตรี	 ร่วมเสวนา	
นายอดลุย์	 โยธาสมทุร	 เลขานกุารฝ่ายฯด�าเนนิการสานเสวนา	นายคมัภร์ี	แสงประสพ	อนกุรรมการฝ่ายฯและนายมบุารอก	แดงโกเมน	
อนุกรรมการฝ่ายฯประสานงานและถ่ายท�าสกุ๊ปรายการเผยเผยแพร่ต่อไป		
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครครั้งที่	3	เมื่อวันเสาร์ที่	6	มีนาคม	2564	และครั้งที่	4	เมื่อวันเสาร์
ที่	 3	 เมษายน	2564	ที่ผ่านมา	ที่ประชุมได้มีมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	 เพื่อเข้ารับ
การอบรมปฐมนเิทศกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	ณ	ห้องประชุมเลก็	ศนูย์บรหิารกิจการศาสนาอสิลามแห่งชาติ	เฉลมิพระเกียรต	ิเขตหนองจอก	
กทม.	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

	 (1)	มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์	ทะเบียนเลขที่	159	เขตมีนบุรี	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	
14	กุมภาพันธ์	2564	โดยมีนายประสิทธิ์		เจริญผล	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายชาติชาย		วงษ์อารี		นายอาลี		กองเป็ง	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	
	 1.	นายเสงี่ยม		เข็มมณี	 	 6.		นายชาลี		เปียมิน
	 2.	นายอัศนัย		สูบสร้อยดิน		 7.		นายสมชาย		นิลขาว
	 3.	นายอนุชา		โซ๊ะมีเลาะ	 	 8.		นายต้อม		ไกรชิต
	 4.	นายสุเทพ		เปียมิน	 	 9.		นางณปภัช		เปียมิน
	 5.	นายนิรุตต์		ไกรชิต	 	 10.		นางสาวอรนุช		ศรีมณฑก

	 (2)	มสัยดิซอลาฮุดดีน	(ครูเขยีวหวาน)	ทะเบียนเลขท่ี	125	เขตหนองจอก	ได้มกีารคดัเลือกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิด	เมือ่วนัที	่
19	กุมภาพันธ์	2564	โดยมีนายเจริญ		โต๊ะมางี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายไพศาล		เต็งหิรัญ		นายประสิทธิ์		เจริญผล	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	
	 1.	นายบุญรอด		โพธิ์กระเจน	 5.		นายกิติ		อิมามี
	 2.	นายสนั่น		ทองเจือ	 	 6.		นายมนัส		แสนสุข
	 3.	นายสุรศักดิ์		แม้นมินทร์		 7.		นายรังสฤษฏ์		แม้นมินทร์
	 4.	นายทวี		โต๊ะมะห์	 	 8.		นางอุดม		มณี

	 (3)	 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์	 (ทุ่งครุ)	 ทะเบียนเลขที่	 152	 เขตทุ่งครุ	 ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 21	
กุมภาพันธ์	2564	โดยมีนายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์		นายปรีดา		หร่ายมณี	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	
	 1.	นายเปี่ยม		อารีฮูเซ็น	 	 7.		นายสมัย		บินกาซัน
	 2.	นายณรงค์		ปิณฑรัตนวิบูลย์	 8.		นายภิรมย์		มั่นใจอางค์
	 3.	นายประเสริฐ		ซอเสวี	 	 9.		นายณัฐภัทร		พรหมพงษ์
	 4.	นายยุทธนา		สุจินดา	 	 10.		นางเรวดี		ธนะไพรินทร์
	 5.	นายไพศาล		เรืองปราชญ์	 11.		นางสาวมยุรี		ซอเสวี
	 6.	นายวิลาศ		ลอยมา	 	 12.		นางสาวสนุทรยีา		ประเสรฐิกรรณ์

	 (4)	มสัยดินรูดุดีน	(บ้านเกาะคลอง	13)	ทะเบียนเลขท่ี	33	เขตหนองจอก	ได้มกีารคดัเลือกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิด	เมือ่วันที่	
12	มีนาคม	2564	โดยมีนายวิศรุต		เลาะวิถี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายมานัดร		ป้อมขุนพรม	นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	
เป็นกรรมการคัดเลือก			ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายปราโมช		แสงไพจิตต์	 7.	นายปราโมทย์		รื่นสุข
	 2.	นายมาโนช		แสงศิริ	 	 8.	นายสมหวัง		ซอเฮง
	 3.	นายอดุลย์		มูฮ�าหมัดยูโซ๊ะ	 9.	นายพินิจ		มะดะเรส
	 4.	นายวินัย		สุไลมาน	 	 10.	นายสมใจ		สลามเต๊ะ
	 5.	นายประดิษฐ		มูฮ�าหมัดยูโซ๊ะ	 11.	นางอ�าไพ		เด็ดดวง
	 6.	นายสมศักดิ์		มะดะเรส	 	 12.	นางณัฐชา		ตวนกู
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	 (5)	มัสยิดอัรเราะห์มาน	(หนองปลาหมอ)	ทะเบียนเลขที่	141	เขตหนองจอก	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อ
วันที่	12	มีนาคม	2564	โดยมีนายไพศาล		เต็งหิรัญ	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายประสิทธิ์		เจริญผล	นายทวิช		อารียะกิจโกศล	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายอุสมาน		ซูโอ๊ะ	 	 7.	นายอับดุลมานัฟ		สุโอดี
	 2.	นายวสันต์		รักษาเดช	 	 8.	นายสมหวัง		มลิซ้อน
		 3.	นายลุกมาน		ซูโอ๊ะ	 	 9.	นายจักรรินทร์		ซูโอ๊ะ
	 4.	นายรังซีมัน		โซ๊ะมิน	 	 10.	นายสุวัชชัย		วังสตางค์
	 5.	นายอนุสนธ์		ซูโอ๊ะ	 	 11		นายบรรหาร		ประดับญาติ
	 6.	นายบัญญัติ		สนิสุริวงค์	 	 12.	นายวิรัตน์		แสงอรุณ

	 (6)	มัสยิดนูรุลอิสลาม	(บ้านป่า)	ทะเบียนเลขที่	22	 เขตสวนหลวง	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	14	
มีนาคม	2564	โดยมีนายวิบูลย์		มุขตารี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์		องอาจ	นายสมบัติ		ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายอาลี		ริทธิ์หมัด	 	 7.	นายอาทิตย์		บุญมี
	 2.	นายสุลัยมาน		เผือกผ่อง		 8.	นายทวีศักดิ์		ริดหมัด
		 3.	นายอีซา		ยะลาน	 	 9.	นายสมนึก		นาคนาวา
	 4.	นายสมศักดิ์		ริดมัด	 	 10.	นายสมเกียรต		ข�าคม
	 5.	นายธนาคม		เลาะมะ	 	 11.	นายประสาน		เติมผล
	 6.	นายสมชาติ		นะระฮีม	 	 12.	นายบุญชู		ริดมัด

	 (7)	มสัยดินรูลูลอห์	(ล�าโขล่)	ทะเบียนเลขที	่27	เขตหนองจอก	ได้มกีารคดัเลือกคอเต็บและกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิด	เมือ่วันที่	
19	มีนาคม	2564	โดยมีนายวิศรุต		เลาะวิถี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายมานัดร		ป้อมขุนพรม	นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	
เป็นกรรมการคัดเลือก			ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งคอเต็บ	 	ได้แก่		นายชาตรี		นุชมะหะหมัด,				-	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่	
	 1.	นายประสาท		นุชมะหะหมัด	 7.	นายสมัย		เด็ดดวง
	 2.	นายประหยัด		เผ่ามะหะหมัด	 8.	นายชาลี		หมัดนุช
	 3.	นายณรงค์ชัย		บุญธรรมาภิบาล	 9.	นายประสิทธิ์		สังขยาลอ
	 4.	นายฉัตรชัย		ตรีทิพสุวรรณ	 10.	นางอุไร		หัสนี
	 5.	นายสวัสดิ์		ซะมะ	 	 11.	นางสมจิตต์		สลามทร
	 6.	นายวีระชัย		บาระเฮม	 	 12.	นางวรรณี		เปลี่ยนเดชา
	 (8)	มัสยิดนูรุลหุดา	(บางมด)	ทะเบียนเลขที่	ธ.13	เขตทุ่งครุ	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	21	มีนาคม	
2564	โดยมีนายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	นายปรีดา		หร่ายมณี	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายเรวัฒน์		ใบตานี	 	 6.	นายสมศักดิ์		เลาะมะ
	 2.	นายพรศักดิ์		บินการิม	 	 7.	นายจรูญ		จันทร์ฉาย
	 3.	นายสุเทพ		อิบรอฮีม	 	 8.	นายทองอินทร์		วานิ
	 4.	นายปัญญา		ชาญณรงค์กุล	 9.	นายนาที		บินฮาซัน
	 5.	นายสุขสันต์		ซอเสวี
	 (9)	 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์	 ทะเบียนเลขที่	 154	 เขตทุ่งครุ	 ได้มีการคัดเลือกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดซ่อม	 1	 ราย	
เมือ่วันที	่28	มนีาคม	2564	โดยมนีายซรีอซนัคาร		ปาทาน			เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายพสิษิฐ์		อรณุพลูทรพัย์	นายปรดีา		หร่ายมณี												
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งอิหม่าม		ได้แก่	 	นายวิรัตน์		มูฮ�าหมัด
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่		นายอับบัส		วงศ์รัตนเสรี
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สรรสาระ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เรียนพี่น้องร่วมศรัทธาทุกท่านครับ	
ชัง่น่าฉงนและน่าทึง่กับการต้อนรบัและตอบรบั
การมาของเดือนรอมฎอนของชนชาวสลัฟ
และกบัอกีบางส่วนของชนค่อลฟั	ซ่ึงเขาเหล่านัน้
ดีอกดีใจกับการมาของรอมฎอน,เขาท้ังหลาย
จะมุ่งสู่การสรรเสริญเอกองค์อัลลอฮ์กับการที่
จะได้พบกับมัน	อันเนื่องจากว่ามันเป็นโอกาส
ซึ่งงดงามยิ่ง,ที่เขาเหล่าน้ันจักได้เข้าสู ่การ
ปฏิบัติรุก่นอิสลามข้อที่สี่	ดังท่านนบี(ซ.ล.)	
กล่าวไว้มคีวามว่า	:	“อสิลามนัน้ต้องถกูประกอบ
ไปด้วยห้าองค์ประกอบ 1.การปฏิญานตน
ว่าไม่มีเจ้าอื่นใดซึ่งถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้
นอกจากองค ์อัลลอฮ ์ และมุฮัมมัดเป ็น
ศานสนทูตของพระองค์ 2.ด�ารงค์ใว้ซึ่งการ
ละหมาด 3.จ่ายซะกาต 4.ถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน 5.ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ บัยติ้ลลา
ฮิ้ลฮะรอม”
	 ครั้งหนึ่งท่านนบี(ซ.ล)แจ้งข่าวดีแก่
เหล่าอคัรสาวกของท่านว่า	“รอมฎอนได้มายัง
พวกท่านแล้ว มนัคอืเดอืนแห่งความเพิม่พูลย่ิง 
อัลลอฮ์ทรงประทานมาเป็นหน้าท่ีเหนือ
พวกท่านให้ท�าการถอืศลีอด ประตูฟ้าถกูเปิด 
ประตนูรกถูกปิด ชัยฏอนถูกล่าม ในเดือนนี้
มีคืนอันทรงเกียรติซึ่งภาคผลของคุณงาม
ความดีในมันมากกว่าพันเดือน ผู้ใดเมินเฉย
กั บการท�าความดีในคืนนี้ความจริงเขาก็
หมดวาสนาไป” (บันทึกโดยท่านติรมิซีย์)
	 ท่านอบินุร่อญบักล่าวว่า	 จะไม่กล่าว
ขานว่าเป็นข่าวดีแก่มุมินได้อย่างไรในเมื่อ
ประตูสวรรค์ถูกเปิดและจะไม่เป็นข่าวดีแก่คน
เคยท�าบาปได้อย่างไร	 ในเม่ือประตนูรกถูกปิด	
และจะไม่เรียกว่าเป็นข่าวดีแก่ผู้มีสติปัญญา
ได้อย่างไรในเมื่อมันคือเวลาท่ีชัยฏอนถูกล่าม
เอาไว้	 แล้วจะมีเวลาใดเล่าที่จะงดงามเหมือน
เวลาของรอมฎอน
	 เรามามองดูสภาพการของชนสลัฟ
ในการต้อนรับรอมฎอนว่าเขาเหล่านั้นดีอก
ดีใจด้วยการมาของรอมฎอนเช่นใดกันบ้าง

การต้อนรับและตอบรับ
เดือนรอมฎอนของชนสลัฟและเคาะลัฟ

อาลี กองเป็ง

	 ท่านมุอั้ลลา	 บินฟัฎล์	 กล่าวว่า	 “ชนสลัฟเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ถึงหกเดือนให้เขา
เหล่านัน้มีชีวิตเข้าสู่เดือนรอมฎอน และมุ่งวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ทรงรับความดีของพวกเขา
อีกหกเดือน ท่านอิบนุ่ร่อญับกล่าว่าเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดคือเนียะอฺมัตที่ยิ่งใหญ่
มหาศาลเหนือผู้ซึ่งอัลลอฮ์ทรงก�าหนดให้ได้พบกับผู้นั้น ดั่งมีตัวบทบันทึกของท่านตินมิซีย์ว่า 
ชายสามคนที่จากโลกดุนยานี้ไป โดยสองคนแรกตายชะฮีด แต่อีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่จนถึง
เดือนรอมฎอนแล้วเขากับตายบนที่นอน ซึ่งคนผู้นี้ได้ใช้ชีวิตที่อิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์ในรอมฎอน 
เขาได้ล�้าหน้าเหนือคนสองคนที่ตายชะฮีด”
	 เดือนรอมฎอนของชนสลัฟนี้คือสถานที่ฝึกท�าการถือศีลอดแบบอื่นๆอีกท่ีเป็นสุนัต
ด้วยอีกต่างหากเพราะพวกเขาได้ยินท่านนบี(ซ.ล)ความว่า	: “ผู้ใดถือศีลอดโดยสมัครใจเพียง
วันเดียวในหนทางของอัลลอฮ์เจ้าพระองค์จักทรงให้ใบหน้าเขาห่างไกลนรกถึงเจ็ดสิบ
ฤดูกาล”
	 เดือนรอมฎอนคือค่ายฝึกให้เขาเหล่านั้นท�าการยืนละหมาดในยามค�่าคืนจนติดเป็น
นสิยัหรอืความเคยชนิเพราะผู้ละหมาดในยามค�า่คืนจกัได้มาซึง่รศัมแีห่งใบหน้า	ท่านสะอดี	บนิมซุยัยบั
กล่าวว่า	:	“คนผู้หนึง่ทีเ่ขาตืน่ละหมาดในยามค�า่คนื อลัลอฮ์จะทรงประทานนรู(รศัม)ีบนใบหน้า
ของเขา ทุกคนที่เป็นมุสลิมจะรักชอบเขา คนที่ไม่เคยพบเห็นเขามาก่อนเลย พอได้เห็นก็จะ
กล่าวว่า ฉันรักชายคนนี้เหลือเกิน”	มีคนมาถามท่านหะซันอั้ลบัศรีย์ว่า	 :	“ท�าไมผู้ตื่นละหมาด
ในยามค�่าคืนชั่งมีใบหน้างดงามเสียนี่กระไร	ท่านตอบว่า	 :	“เพราะผูต้ืน่ละหมาดในยามค�า่คนืนัน้
เขาปลกีวเิวกด้วยการเข้าหาอลัลอฮ์ พระองค์จงึทรงสวมอาภรซึง่เป็นรศัมขีองพระองค์หุม้ห่อเขา” 
	 ชนสลฟัยดึเอาเดอืนรอมฎอนเป็นโรงเรยีนแห่งการเรยีนรูอั้ลกรุอานท้ังการอ่าน	 การฟัง	
ความเข้าใจ	 การตรึกตรอง	 และสู่การปฏิบัต	 ท่านอุษมานบินอัฟฟานนั้นท่านจะค่อตั่มกุรอาน
(อ่านจบเล่ม)ในเดือนรอมฎอนวันละหนึ่งครั้งของทุกๆวัน	 เขาเหล่านั้นอ่านกุรอานกันท้ังใน
ละหมาดและนอกละหมาด	 มรีายงานว่าท่านอิหม่ามชาฟิอย์ีค่อต่ัมกรุอานในรอมฎอนถึงหกสบิครัง้
ซึ่งนอกเวลาละหมาด	ท่านซุฟยานอัษเษารีย์ครั้นเมื่อเข้าสู่รอมฎอนท่านจะละทิ้งทุกๆกิจการเพื่อ
ทุ่มเทกับการอ่านกุรอาน	 ท่านมุฮัมมัดบินอิสมาอีลอั้ลบุคอรีย์ค่อตั่มกุรอานในทุกๆกลางวันของ
เดือนรอมฎอน	 ต่อมาท่านก็ท�าการอ่านกุรอานหลังละหมาดตะรอเวียะห์ทุกๆสามคืนหนึ่งค่อตั่ม
(อ่านจบเล่ม)
	 เดือนรอมฎอนส�าหรับชนสลัฟและค่อลัฟคือศูนย์ฝึกฝนให้เกิดความใจบุญศุลทาน	
ขจัดความตระหน่ีฝึกให้เป็นมือบน	 ท่านอิบนุอับบาสกล่าว่า	 :	“ท่านนบี(ซล)ใจบุญมาก 
ยิ่งมีความใจบุญมากขึ้นไปอีกในเดือนรอมฎอน ท่านจะทบทวนกุรอานกับท่านญิบรออี้ลใน
ทุกๆคืนของเดือนรอมฎอน ความใจบุญของท่านนบี(ซ.ล)โบกสบัดยิ่งกว่าลมพัดโชยมาเสีย
อกี” (บนัทึกโดยท่านบคุอรย์ีและมุสลมิ)	และมบีนัทกึของท่านอหิม่ามอะห์มดัว่า	:	“ท่านนบ(ีซ.ล)
จะไม่ถูกขอจากสิ่งใดเลยนอกจากท่านจะให้กับทุกๆสิ่งที่ท่านถูกขอ”	ท่านอิหม่ามอัษษะฮะบีย์
กล่าวว่า	 :	 “ท่านฮัมมาดบินสุลัยมานเป็นผู้มีฐานะดีมาก ท่านจะเลี้ยงอาหารผู้ละศีลอดใน
เดอืนรอมฎอนถงึห้าร้อยคน และท่านจะมอบให้ผูค้นเป็นจ�านวนมากหลงัวนัอีด คนละหน่ึงร้อย
ดิรฮัมเลยทีเดียว”
	 รอมฎอนของเหล่าชนสลัฟน้ัน	 คือเดือนปลูกจิตส�านึกสู่การแข่งขันกันท�าความดี	
ดงัท่านหะซนัอัล้บศัรย์ีกล่าวว่า	:	อนัทีจ่รงิแล้วอลัลอฮ์ทรงประทานรอฎอนนีม้าเพือ่ปลกูจติส�านกึให้
แข่งขันกนัในการท�าความดีโดยเฉพาะแข่งขนักนัเพือ่ให้ได้มาซึง่ความพึง่พอพระทยัของอลัลอฮ์	เมือ่
เป็นเช่นค�ากล่าวนี้แล้ว	 กลุ่มชนที่แข่งขันจนเข้าเส้นชัยก็ถือว่าได้รับซึ่งชัยชนะ	 ส่วนผู้ละเลยก็จะ
รับการขาดทุนในโลกหน้า(อาคีเราะฮ์)
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

แนวทางส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
	 เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	2564	ฝ่ายส่งเสรมิพหวุฒันธรรมของ	กอ.กทม.จัดประชุมฝ่าย
เพื่อระดมความคิดในการแสวงหาแนวทางในการประสานทัศนคติและการเรียนรู ้
ซึง่กันและกนัระหว่างมสุลิมและเพือ่นต่างศาสนกิในประชาคมเดยีวกนั	 โดยมนีายอรุณ	บญุชม	
ศ.ดร.กนก	วงษ์ตระหง่าน	ผศ.ดร.วศิรตุ	เลาะวิถ	ีนายสมยั	เจรญิช่าง	ผศ.ดร.อบัดลุเลาะ	หนุม่สขุ	
(ประธานฝ่าย)	 และอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม	ณ	 ห้องประชุม	 ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.

กอ.กทม.พัฒนาผู้บริหารกิจการศาสนาอิสลาม 
หลักสูตร “ผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม”
	 เมื่อวันที่	 13,	 20,	 27	 และ	 28	 กุมภาพันธ์	 2564	
กอ.กทม.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร	หลักสูตร	ผู้ไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อขัดแย้ง	 รุ่นที่	 1	 ซึ่งมีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครและอิหม่ามประจ�ามัสยิดเข้าร่วม
โครงการ	โดยมีวิทยากร	คือ	นายไพโรจน์	มินเด็น	ตุลาการ
ศาลปกครองสงูสดุ	และวทิยากรร่วม	คอื	นายสริุยนต์	โสถทัิตย์	
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์	 ณ	 ห้องประชุม	 ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.

ทิศทางสตรมีุสลิม กทม.
	 เมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2564	น.พ.ชาตชิาย	วงษ์อารี	
ประธานฝ่ายกิจการเด็ก	 สตรี	 และ	 ผู ้สูงอายุของ	
กอ.กทม.จดัประชมุสมัมนาผูน้�ามสัยดิใน	กทม.	มผีูน้�าสตรี
ของมัสยิด	จ�านวน	70	มัสยิด	เข้าร่วมประชุม	โดยมี	
นายอรุณ	บุญชม	ประธาน	กอ.กทม.กล่าวเปิดพร้อม
ให้โอวาทเกี่ยวกับบทบาทสตรีในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด	
นายสมยั	เจรญิช่าง	ให้ข้อคดิเกีย่วกบัวถิคีดิในการท�างาน
เป็นทมีทีถ่กูต้องกบับรบิทของสตรีมสุลมิ	น.พ.ชาติชาย	วงษ์อารี	
เป็นประธานฝ่ายกิจการเด็ก	สตรี	และ	ผู ้สูงอายุ	
ณ	ห้องประชมุ	ศนูย์บริหารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาติ	
เฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กทม.
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสาร : 0-2989-7108 
ต่อ 25-26 เว็บไซต์์ : www.islamicbangkok.or.th  อีเมล์ : islamicbkk@hotmail.com
ที่ปรึกษา :	อรุณ	บุญชม		จักรกฤษณ์	เพิ่มพูน		สมัย	เจริญช่าง		อาหะหมัด	ขามเทศทอง		ซีรอซันคาร	ปาทาน
ที่ปรึกษากฎหมาย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณาธิการ :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย : 	อนุสิทธิ์	สุขุมานันท์		อนุสรณ์	องอาจ			มานัดร	ป้อมขุนพรม		ดร.ไพศาล	เต็งหิรัญ		วิโรจน์		บุญมาเลิศ	
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์		สะและน้อย		วสันต์		ทองสุข		กรณิศ	บัวจันทร์		สุกิจ	เหล็งศิริ		เกรียงไกร	วัชรปรียากร		มานิตย์	กรีมี	
สุรศักด์ิ	จ�าปี		เรวัตร	รามบุตร		อามีน	ดาแหม็ง		พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ	เจริญผล		ประสานงาน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ได้จัดท�าวารสาร	“มุสลิม	กทม.นิวส์”	ออกสู่สาธารณชน
มามากกว่า	10	ปี	เริ่มจาก	วารสาร	“มุสลิม	กทม.”	หนังสือพิมพ์	“มุสลิม	กทม.นิวส์”	และวารสาร	“มุสลิม	กทม.นิวส์”	ในปัจจุบัน	
เพื่อน�าเสนอข้อมูลทางวิชาการและเผยแพร่กิจการ/กิจกรรมของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
เป็นรายสองเดือน/เล่ม	สู ่กลุ ่มเป้าหมายได้แก่	มัสยิด	โรงเรียน	ส�านักงานเขต	สมาคม	มูลนิธิ	องค์กรเอกชนมุสลิม	และ
สถานประกอบกอบการที่ขอรับรองฮาลาลใน		กรุงเทพมหานคร	รวมทั้ง	คณะองคมนตรี	นักการเมือง	ข้าราชการ	คณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัด	คณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	และหน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาอิสลาม	
รวมจ�านวน	5,000	ราย/เล่ม
	 ในการนี	้ส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	เหน็สมควรให้บคุคล	องค์กร	สถาบัน	และ/หรือหน่วยงาน	
มีส่วนร่วม/สนับสนุนกับการจัดท�าวารสาร	 “มุสลิม	 กทม.นิวส์”	 ด้วย	 โดยการสนับสนุนการจัดพิมพ์	 ลงโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
กิจการ/ธุรกิจ	 หรือบริจาคเงินสนับสนุนเป็นราย	 1	 เล่ม/2	 เล่ม	 ตามที่เห็นสมควร	 ทั้งนี้	 ได้โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ส�านักงาน	ฯ	ในเวลาที่เปิดท�าการ	
	 ประกาศ	ณ	วันที่		29		มีนาคม	พ.ศ.	2564
	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร

ประกาศ ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการจัดท�าวารสาร “มุสลิม กทม.นิวส์”

การปฐมนิเทศคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม ่  
	 เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2564	ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของ	กอ.กทม.จัดปฐมนิเทศน์	อิหม่าม	คอเต็บ	บิหลั่น	และกรรมการ
อสิลามประจ�ามสัยดิทีไ่ด้รับการคดัเลอืกใหม่	ในการปฐมนเิทศครัง้นี	้มตี�าแหน่งอหิม่าม	1	คน	ต�าแหน่งคอเต็บ	3	คน	ต�าแหน่ง
บิหลั่ น 	3 	คน	ต� าแหน ่ งกรรมการอิสลามประจ� ามัสยิด 	153		คน	รวมจ� านวน	160		คน	จาก	15	มัสยิด	
ในกรุงเทพมหานคร	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ		เขตหนองจอก	กทม.


