
เล่มที่ 60 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร

และพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วราชอาณาจักร
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	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์”	ของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครเล่มนี้	 เป็นเล่มประจ�า
เดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม	2564	ถือเป็น
เล ่มพิ เศษ	หรือเล ่มเฉลิมพระเกียรติ	
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่10	จดัพมิพ์
ออกสูส่ายตาผูอ่้านทุก	2	 เดือน	 เพื่อเผยแผ่
องค์ความรู ้ เ ก่ียวกับอิสลามและมุสลิม	
รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรม/กิจการของ
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครสู่สังคม	เป็นส�าคัญ
	 เดือนกรกฎาคม	 2564	 ถือเป็น
เดื อนแห ่ งวั น เฉลิมพระชนมพรรษา	
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

เข็มทิศบรรณาธิการ

ธรรมศาสน์อิสลาม
ธุรกิจการค้าและการธนาคารในอิสลาม 
(ตอนที่ 5)

สรรสาระ
อาหารฮาลาลสายสัมพันธ์แห่งความห่วงใย
ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

สื่อสารสื่อธรรม
ความประเสริฐของท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)

สุขสาระ

วัคซีนป้องกัน Covid-19 (ตอนที่ 2)

สรรสาระ
มาตรการทางจริยธรรมในการต่อต้านและ
ป้องกันข่าวปลอม ศึกษาคำาสอนจากอัลกุรอาน
และอัลฮะดีษ (ตอนที่ 1)

เส้นทางช้างเผือก
นางสาวซีนัท มะหะหมัด สตรีมุสลิม คนรุ่นใหม่ 
ผู้จุดประกายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับ
เยาวชนไทย

ขับเคลื่อน กอ.กทม.

มัสยิดเมืองหลวง

ประวัติมัสยิดเซฟี หรือตึกขาว 

พันธกิจฮาลาล
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ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามนิทราธเิบศรราชวโรดม	บรมนาถบพติร	พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลท่ี	10	วนัท่ี	28	
กรกฎาคม	2564	 ในนามของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	และพสกนกิร
ชาวไทยมุสลิมทั้งมวล	ขอถวายพระพรชัยมงคล	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	และ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	
	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	
รัชกาลที	่9	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	
เสด็จพระราชสมภพ	ณ	พระท่ีนั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	 เมื่อวันจันทร์ที่	 28	
กรกฎาคม	พทุธศกัราช	2495	เวลา	17.45	น.	ตรงกับวนัจนัทร์	ข้ึน	6	ค�า่	เดอืน	9	ปีมะโรง	
นับเป็นปีที่	7	แห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของในหลวงรัชกาลที่	9
	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ถือเป็นอีกหนึ่งความส�าคัญที่ได้รับการจารึกไว้
ตลอดไป	 คือการที่พระมหากษัตริย์จะพระราชทาน	 “พระปฐมบรมราชโองการ”	หลัง
จากพราหมณ์ทูลเกล้าฯ	 ถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์	 และเครื่องราชูปโภคแล้ว	
เพ่ือแสดงถึงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งชาติบ้านเมือง	
ซึ่งเสร็จส้ินสมบูรณ์	 เมื่อวันที่	 4	 พฤษภาคม	 2562	 พระองค์ทรงมีพระปฐมบรม
ราชโองการ	ใจความว่า
 “เราจะสืบสาน รกัษา และต่อยอด และครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยขน์สขุ
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
	 จากนั้น	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงหลั่งทักษิโณทก	ตั้งพระ
ราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	 และทรงปกครองราชอาณาจักรไทย
โดยทศพิธราชธรรม	 ส�าหรับพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยโดย
รวมนั้น	ประมวลได้	ดังต่อไปนี้
 1. อุปการะเด็กก�าพร้าไว้ในพระราชูปถัมภ์
	 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ่หัว	 เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร

ได้ทรงอปุการะเดก็ก�าพร้าไว้ในพระราชูปถมัภ์	
เช่น	จักรกฤษณ์	และอนุเดช	ชูศรี	ที่สูญเสีย
ครอบครัวจากเหตุการณ์ภูเขาถล่มเม่ือ	
พ.ศ.	 2554	 รวมทั้งครอบครัวของบูรฮาน	
และบุศรินทร์	หร่ายมณี	ซึ่งสูญเสียพ่อจาก
การถูกลอบสังหารในเหตุการณ์ความไม่
สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยจะ
ทรงอุปการะจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี	หรือจนกว่าจะมีอาชีพสามารถ
เลี้ยงครอบครัวได้
 2. พระราชทานถ้วยรางวัลงาน
ทดสอบการอัญเชญิพระมหาคมัภร์ีอลักรุอาน 
และโล่เกียรตคุิณพร้อมเงนิรางวลัแก่คณะ
กรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดัทีม่ผีลการ
ปฏบัิติงานดีเด่น
	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู ่หัว	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง
เป็นประธานในการพระราชทานรางวัล
การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอาน	ระดับภาคใต้และระดับประเทศ	
ณ	มัสยิดกลาง	จังหวัดปัตตานี	และเสด็จ
พระราชด�าเนินในการพระราชทานโล่
เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดและอิหม่ามท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น	และพระราชทาน
รางวัลแก ่ผู ้บริหารโรงเรียน	 ครู	 และ



นัก เรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้	เป็นประจ�าทุกปี
 3. เสด็จพระราชด�าเนินเป็นองค์
ประธานเป ิดงานเมาลิดกลางแห ่ ง
ประเทศไทย
	 พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	
ได ้ เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค	์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	 บรมนาถบพติร	
รัชกาลที่	 9	 ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกป	ี
นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2521	จนถึงปี	พ.ศ.	2559		
ซึง่เป็นปีทีเ่สดจ็สวรรคต	นบัเป็น		พระมหากรณุาธคิณุ
ทีม่ต่ีอพสกนิกรชาวไทยมสุลมิอนัหาทีส่ดุมไิด้		
โดยเฉพาะอย่างยิง่	พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงเปิดงานเมาลดิกลางแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปีฮจิเราะห์ศกัราช	1428	(พ.ศ.2550)		
ซึ่ ง เป ็นป ีแรกที่ เปลี่ยนสถานที่จัดงาน
เมาลดิกลางแห่งประเทศไทย	 จากสวนอมัพร
มาจัดที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
แห่งชาตเิฉลมิพระเกียรติ		และทรงเปิดป้าย	
“ศูนย์บรหิารกจิการศาสนาอสิลามแห่งชาติ
เฉลมิพระเกยีรติ”	ในค�ารบเดียวกัน	ซึง่เป็น
จุดเริ่มต ้นท�าให ้งานเมาลิดกลางแห ่ง
ประเทศไทยมาจัดที่ศูนย์บริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อ
เนือ่ง	นบัถงึปีพทุธศกัราช	2562	เป็นจ�านวน	
12	คร้ัง

	 ในสถานการฺณ์ปกติ	 พระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าอยู่หัว	 จะเสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยทุกปี	 หรือมากกว่า	 40	 ครั้ง	
ยกเว้นปีพุทธศักราช	2563		ซึ่งเป็นปีที่อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19	ระลอกแรก	ท�าให้ไม่สามารถจัดงานดังกล่าวได้
 4.  โครงการจิตอาสา
	 ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรง	พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้หน่วยราชการในพระองค์	904	ร่วมกัน
จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ	พระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่ีทรงประกอบ			
พระราชกรณียกิจนานัปการ	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ประชาชนมี
ความสมัครสมานสามัคคี	 มีความสุข	 และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน	 โดยมี
หน่วยราชการในพระองค์	904	เป็นผู้ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก	
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 และให้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด�าริ	 มีหน้าที่ควบคุม	 อ�านวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัด
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	ถูกต้องตาม
พระราโชบายและสมพระเกียรติ	การแบ่งประเภทของจิตอาสา	มี	3	ประเภทคือ	จิตอาสา
พัฒนา	จิตอาสาภัยพิบัติ	และจิตอาสาเฉพาะกิจ
	 จากผลการด�าเนินโครงการดังกล่าว	ท�าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าท่ีมีจิตอาสา	
บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	 และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชน	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน�้าท่วมในชุมชน	 ปัญหาการจราจร	 ปัญหาขยะ
และวัชพืช	 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมจิตอาสา	 “เราท�าความดีด้วย
หัวใจ”	ปรากฏว่า	โครงการจิตอาสา	“ท�าความดีด้วยหัวใจ”	มีประชาชนทุกหมู่เหล่า	
ทกุศาสนา	สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก
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 5. พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถต่อพ่วงนิรภัย
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย	พร้อมระบบสารสนเทศ	จ�านวน	16	คัน	และรถต่อพ่วง
ชีวนิรภัย	จ�านวน	6	คัน		แก่กระทรวงสาธารณสุข	ส�าหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่าง	โรคโควิด-19	แก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก	กับรถต่อพ่วงชีวนิรภัย	ซึ่งเป็นตู้ส�าหรับตรวจคัดกรอง
โรคโควิด-19	สามารถลากพ่วงไปติดตั้งตามสถานที่ต่าง	ๆ	โดยผู้เข้ารับการตรวจไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาล
	 ดงักล่าวนี	้ขอเรยีนว่า	พระราชกรณยีกจิในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ	มหศิรภมูพิลราชวรางกูร	
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	10	ล้วนก่อให้เกิดส�านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 มิใช่
เฉพาะพสกนิกรชาวไทยมุสลิมเท่านั้น	
แต่แผ่พระบารมีอันไพศาล	 ยังพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู ่ เหล่า	 รวมทั้งในกลุ ่ม
ประเทศโลกมุสลิม	 และนานาประเทศ	
ที่ ได ้ รับทราบพระราชกรณียกิจ ใน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
อีกด้วย	 ดังนั้น	 ในโอกาสแห่งวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยู่หั	รัชกาลที่	10		ณ	วันที่	
28	 	กรกฎาคม	พุทธศักราช	2564	 	ขอ
เปล่งเสียงของพสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั้ง
ผองว่า	“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

5
เข็มทิศบรรณาธิการ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์
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ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม 
                        (ตอนที่ 5)  

 ผู้ซื้อ	:	ก�าหนดรายละเอียดของ
สินค้าที่ต้องการ	 และแสดงความจ�านง
ให้ผู้ขายเสนอราคา
 ผู้ขาย	 :	 ส่งรายการเสนอราคา	
โดยก�าหนดระยะเวลา
 2. ลงนามในสัญญาวสั่งซื้อ
 ผู้ซื้อ	 :	 ท�าสัญญาสั่งซื้อสินค้า
จากธนาคารแบบมุรอบะฮะฮ์พร้อม
ค่าใช้จ่ายบวกก�าไรที่ตกลงกัน
 ธนาคาร	 :	 ศึกษาหนังสือแสดง
ความจ�านงก�าหนดเงื่อนไข	 และการค�้า
ประกัน	เพื่อท�าความตกลงกัน
 3. สัญญาขายครั้งแรก 
 ธนาคาร	:	แจ้งแก่ผูข้ายว่าต้องการ
สนิค้า	 และจ่ายราคาเป็นเงนิสดหรอืตามแต่
จะตกลงกัน
 ผู้ขาย	 :	 แจ้งว่าตกลงขายและ
ส่งสัญญาซื้อขาย
 4. การส่งและการรับสินค้า 
 ธนาคาร	 :	 มอบอ�านาจให้ผู้รับ
ผลประโยชน์	เป็นผู้รับสินค้า
 ผู้ขาย	 :	 ส่งสินค้าไปยังสถานที่
ส่งมอบตามที่ตกลงไว้

	 การขายแบบมุ รอบะฮะฮ ์
พร้อมสญัญาสัง่ซือ้ล่วงหน้านี	้ เป็นรปูแบบ
ที่ธนาคารอิสลามใช้โดยธนาคารจะซื้อ
สินค้าตามรายละเอียดท่ีลูกค้าต้องการ	
หลังจากรับสินค้าแล้ว	 ธนาคารจะขาย
ให้แก่ผูส้ัง่ซือ้ในแบบมรุอบะฮะห์	ด้วยราคา
ทีซ่ือ้	บวกค่าใช้จ่าย	บวกก�าไร	ทีต่กลงกนั
ล่วงหน้าระหว่างสองฝ่าย
	 ยังมีการขายแบบมุรอบะฮะฮ์
พร ้อมสัญญาสั่ง ซ้ืออีกหลายรูปแบบ	
เช่น	
	 -	 อาจมีสัญญาสั่งซื้อหรือไม่มี
ก็ได้	โดยจะก�าหนดขึ้นตามความเป็น...	
	 -	 อาจก�าหนดวิธีการที่ธนาคาร
จะรบัสนิค้าในขัน้ตอนการซือ้ขายครัง้แรก
ว่าธนาคารจะรับมอบสินค้าโดยตรงหรือ
ผ่านตวัแทน	หรอืมอบอ�านาจให้ผูท้�าสัญญา
สั่งซื้อเป็นผู้รับมอบสินค้า

 ขัน้ตอนการขายแบบมรุอบะฮะฮ์
ที่มีสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า
 1 . ผู ้ซื้ อสินค ้าก�าหนดความ
ต้องการของตน

 ผูซ้ือ้	:	ท�าหน้าท่ีรับสนิค้าในฐานะ
เป็นตัวแทนของธนาคาร	 และแจ้งให้
ธนาคารทราบว่าได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว
 5. ท�าสญัญาขายแบบมุรอบะฮะฮ์
	 ธนาคารและผู ้ ซ้ือลงนามใน
สัญญา	 ซื้อขายแบบมุรอบะฮะห์ตามข้อ
ตกลงในสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า

 ลู่ทางการปฏิบัติ
	 การขายแบบมุรอบะฮะฮ์	 เป็น
รูปแบบที่มีการใช้กันมากในธนาคาร
อสิลาม	 เป็นแบบทีเ่หมาะสมในการลงทนุ
รายย่อยส�าหรับการด�าเนินการของ
ลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมหรือการค้า	
หรืออื่นๆ	และจะท�าให้ลูกค้าสามารถได้
รับสินค ้าส�าเร็จรูปและวัตถุดิบหรือ
เครือ่งมอืเครือ่งจกัร	 จากภายในประเทศ
และต่างประเทศ	(โดยการน�าเข้า)
 
 การซื้อขายล่วงหน้า
	 การซื้อขายล่วงหน้าในนิยาม
ของนักนิติศาสตร์อิสลามคือ	การขาย
สนิค้าทีย่งัไม่ส่งมอบด้วยราคาทีช่�าระทนัท	ี

การขายแบบมุรอบะฮะฮ์ (ซื้อมาขายไปโดยแจ้งราคาซื้อบวกก�าไร) มีสองประเภท : 
 1. ขายมุรอบะฮะฮ์ แบบธรรมดา
 คือการขายที่มีสองฝ่าย (ผู้ขายกับผู้ซื้อ) ในแบบนี้ผู้ขายท�าการค้า และซื้อสินค้ามา โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า
แต่อย่างใด หลังจากนั้นพ่อค้าน�าสินค้าออกจ�าหน่ายแบบมุรอบะฮะฮ์ พร้อมเสนอราคาที่ซื้อมาบวกก�าไรตามแต่จะตกลงกัน
 2. ขายมุรอบะฮะฮ์พร้อมด้วยสัญญาซื้อ
 เป็นการขายทีป่ระกอบด้วยสามฝ่ายคอื ผูข้ายผูซ้ือ้และธนาคารซึง่เป็นพ่อค้าคนกลางระหว่างผูข้ายคนแรกกบัผูซ้ือ้ ธนาคาร
จะยังไม่ซิ้อสินค้าจนกว่าจะได้รับค�าสั่งซื้อจากผู้ซื้อที่แสดงความจ�านงพร้อมระบุลักษณะสินค้าและมีสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า

 อรุณ บุญชม
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ที่ตกลงกัน	เพื่อผู้ขายจะได้น�าไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ
 ผู้ขาย	:	จะต้องส่งมอบสินค้าตามเวลาที่ก�าหนดไว้	
 2. ส่งมอบและรับสินค้าภายในเวลาที่ก�าหนด
	 ก)	 ธนาคารจะรับสินค้าตามเวลาที่ก�าหนดไว้และเข้าด�าเนินการจ�าหน่าย
สินค้าด้วยการขายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ
	 ข)	 ธนาคารมอบอ�านาจให้ผูข้ายจ�าหน่ายสนิค้านัน้แทนตนโดยการแลกเปลีย่น
กับค่าจ้าง	(หรือโดยไม่มีค่าจ้าง)
	 ค)	 สั่งให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าแก่ฝ่ายที่สาม	 (ผู้ซื้อ)	 ตามสัญญาที่ผู้ซื้อท�าไว้
ล่วงหน้าว่าจะซื้อหมายถึงในกรณีที่มีหนังสือแสดงความจ�านงยืนยันการซื้อ
 3. สัญญาซื้อขาย 
 ธนาคาร	:	ตกลงขายสนิค้า	เป็นเงนิสด	หรอืด้วยเงนิเชือ่	แต่เป็นราคาทีส่งูกว่าที่
ซื้อล่วงหน้า
 ผู้ซื้อ :	ตกลงซื้อ	และจ่ายราคาตามที่ตกลงกัน

 ลู่ทางการปฏิบัติ
	 การซื้อขายล่วงหน้าเหมาะสมกับการลงทุนทางด้านเกษตรกรรมโดย
ธนาคารอิสลามจะท�าธุรกรรมกับเกษตรกรที่คาดหวังว่าจะมีผลผลิตของตนอย่าง
อุดมสมบูรณ์ในฤดูกาลหรือผลผลิตของผู้อื่น	ที่พวกเขาสามารถซื้อหามาได้	 และน�า
ส่งมอบได้	 เมือ่พวกเขาไม่สามารถส่งมอบจากผลติผลของพวกเขาเองได้	 ธนาคารจะ
ให้บรกิารนีแ้ก่เกษตรกรด้วยเงินลงทนุ	 และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ	 ของ
พวกเขาเพื่อให้เกิดผลผลิตอย่างแท้จริง
	 -	 การซื้อขายล่วงหน้า	 จะถูกน�าไปใช้ได้อีกเช่นเดียวกันในการลงทุนตาม
ขั้นตอนต่างๆ	 ที่กล่าวมาแล้ว	 เพื่อการผลิตและส่งออกสินค้าและผลผลิตที่มีอย่าง
อุดมสมบรูณ์	ทัง้นีด้้วยการซือ้สนิค้าล่วงหน้า	และส่งกลบัเข้าสูต่ลาดด้วยราคาทีเ่ป็นธรรม	
การซื้อขายล่วงหน้าจะถูกน�ามาใช้ในการลงทุนของธนาคารให้ผู้ประกอบอาชีพ	
และผู้ผลิตขนาดเล็ก	 โดยผ่านทางด้านการจัดหาอุปกรณ์การผลิตท่ีจ�าเป็นให้แก่
พวกเขา	 ในฐานะเป็นเงินกองทุนของการซื้อขายล่วงหน้า	 แลกเปลี่ยนกับการที่จะ
ได้รับผลผลิตบางส่วนของพวกเขา	และน�าสินค้านั้นกลับเข้าสู่ตลาด
	 -	 การซื้อขายล่วงหน้ามีจุดเด่นอยู่ที่สามารถตอบสนองผู้คนได้ทุกระดับ
อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต	 เกษตกร	 นักอุตสาหกรรม	 หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง	
หรือพ่อค้า	และสามารถตอบสนองการปฏิบัติค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน

ในความหมายที่ว่าเป็นการท�าธุรกรรม
ทางการเงินด้วยการรีบจ่ายราคา	และ
มอบเงินสดล่วงหน้าให้แก่ผู ้ขายที่มี
ภาระผูกพันจะต ้องส ่งมอบสินค ้าที่
เจาะจงและก�าหนดลักษณะในอนาคตท่ี
ก�าหนดเวลากันไว้	ดังนั้นสิ่งที่ค้างช�าระก็
คือ	สินค้าที่ก�าหนดลักษณะไว้แล้ว	ส่วน
สิ่งที่ช�าระทันทีเมื่อตกลงก็คือ	 ราคาของ
สินค้านั้น

 การซื้อขายล่วงหน้าจะก่อให้
เกิดผลดีแก่ทั้งสองฝ่าย
 ผู้ขาย	 :	 จะได้รับเงินสดที่เป็น
ราคาสินค้าทนัทแีลกเปลีย่นกบัข้อผกูมดั
ที่จะต้องส่งมอบสินค้าในอนาคต	 ผู้ขาย
จะได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าด้วย
การน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตวั	หรอืครอบครัว	
หรือเพื่อเป้าหมายทางการผลิตของเขา
 ผูซ้ือ้	:	ในทีน่ีค้อืธนาคารทีล่งทนุ	
จะได้รับสินค้าที่ต้องการท�าการค้าใน
เวลาที่ต้องการ	ในขณะท่ีผู้ขายต้องรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน	และ
ธนาคารยังจะได้รับผลประโยชน์จาก
ราคาสนิค้าทีม่รีาคาถกู	 เพราะการซือ้ขาย
ล่วงหน้าส่วนใหญ่แล้วจะมีราคาถูกกว่า
การซือ้ขายในเวลาปัจจบัุน	ซึง่จะปลอดภยั
จากความผนัผวนของราคา	 และธนาคาร
สามารถจะน�าสินค้าที่ซื้อไว้ล ่วงหน้า	
ออกขายต่อล่วงหน้าได้ด้วยข้อตกลง
การซ้ือขายล่วงหน้าแบบเดียวกัน	โดย
จะต้องไม่น�าสัญญาฉบับท่ีสองไปผูกพัน
กับสัญญาฉบับแรกท่ีท�าไว ้กับผู ้ขาย
โดยตรง	หรอืธนาคารอาจจะรอคอยไปก่อน	
จนกว่าจะได้รับสินค้าแล้วจึงขายสินค้า
นั้นในเวลาปัจจุบัน	 ด ้วยราคาที่ เป็น
เงินสด	หรือเงินเชื่อ
 
 ขัน้ตอนในการซือ้ขายล่วงหน้า
กับการขายทันทีหรือค้างการส่งมอบ
 1.ข้อตกลงการซื้อขายล่วงหน้า
 ธนาคาร	 :	จ่ายราคาในสถานที่
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อาหารฮาลาลสายสัมพันธ์แห่งความห่วงใย
ในสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

	 ไวรัสโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่	 หรอื	
covid-19	เป็นโรคอบุตัใิหม่ทีเ่กิดขึน้ในปี	
ค.ศ.2019	 (พ.ศ.2562)	 เป็นโรคระบาด
ติดต ่อระหว ่างคนกับคนได ้สะดวก
ง่ายดาย	ตลอดระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมา	
ได้คร่าชีวิตผู ้คนทั่วโลกไปเป็นจ�านวน
มหาศาลและขยายวงกว้างในการแพร่ระบาด	
ยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงหรือยุติได ้ใน
ระยะเวลาสั้น	ๆ	และความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจทั่วโลกสูญสิ้นไปเป ็น
มูลค่าเกินกว่าที่จะค�านวณได้ในขณะนี้
 

	 ส�าหรับประเทศไทย	 ในปัจจุบัน
ได้เกิดการแพร่ระบาดของ	 covid-19	
เป็นรอบท่ี	 3	 แล้ว	 (นักวิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์บางท่านบอกว่าเป็น
รอบที่	4	แล้ว)	ในรอบนี้เพิ่มรัศมีวงกว้าง	
และทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าระลอก
ก่อน	 ๆ	 โดยเฉพาะในพื้นที่	 10	 จังหวัด	
คือ	กรุงเทพมหานคร	ปทุมธานี	นนทบุรี	
สมุทรปราการ	 สมุทรสาคร	 นครปฐม	
และ	 4	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 คือ	
สงขลา	ปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	
ถูกก�าหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุด	
คือ	พ้ืนท่ีเฝ้าระวังพิเศษ	ผู ้ที่ได้รับผล
กระทบจากภัย	covid-19	มี	2	ระดับ	
คือ	 ระดบัรนุแรง	 ต้องเข้ารับการรักษาใน
สถานพยาบาล	 ทั้งของรัฐ	 และเอกชน	
หรือในโรงพยาบาลสนามที่รัฐจัดตั้งขึ้น	

สมัย เจริญช่าง
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จึงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร	โดยเร่ิม
ด�าเนินการต้ังแต่วันที่	 31	 พฤษภาคม	
2564	 เป็นต้นมา	 รูปแบบการด�าเนิน
การเป ็นการสนธิความร ่วมมือของ
ทกุภาคส่วน	กล่าวคอื	ได้รบัความร่วมมือ
จากกรุงเทพมหานคร	โดยส�านักงานเขต	
(อ�าเภอ)	ต่าง	ๆ	ช่วยรับอาหารที่ปรุงสุก
พร้อมรบัประทาน	 น�าไปส่งมอบให้ถงึมือ

เป็นโรงพยาบาลชั่วคราว	 อีกระดับหนึ่ง	
คือ	กลุม่ทีไ่ม่ถงึขัน้รนุแรง	ต้องกกัตวัอยูใ่น
ทีพ่กัอาศัย	หรอืล่าสดุเข้าพกัในศนูย์พกัคอย	
กลุ่มหลังนี้	มีความกังวลใจ	และบางราย
มีความเครยีด	เพราะไม่คุน้กบัการอยู่ในช่วง
ปรบัตวักบั		new	normal	หรอืการด�าเนนิ
ชีวิตวิถีใหม่
	 ในการเยียวยาและส่งก�าลังใจ
ให ้ กับบุคคลในกลุ ่ม ท่ี 	2	นี้ 	องค ์กร
ศาสนาอสิลาม	โดยเฉพาะส�านกัจฬุาราชมนตร	ี
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานคร	 ได้มีด�ารร่ิวมกนั
ในการมอบน�้ า ใจและความห ่วงใย	
เป ็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน	
เป็นอาหารฮาลาล	ซึ่งทุกคนสามารถ
รับประทานได้	หวังว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู ้กักตัวหรืออยู ่ในสภาวะเฝ้าระวัง
อาการได้ระดบัหนึง่	โครงการ	อาหารฮาลาล
สาย สัมพั นธ ์ แห ่ งความห ่ ว ง ใย ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของ	 covid	 19	



ผูเ้ดอืดร้อนในชมุชนต่างๆ	และได้รบัความ
ร่วมมือจากมัสยิดใน	กรุงเทพมหานคร
ร่วมระดมทนุทรพัย์จดัส่งมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท�าอาหาร	นอกจากนี้ได้มีกลุ่ม
บคุคล	องค์กร	และบคุคลทัว่ไปทกุศาสนกิ
ได้ร่วมกันบริจาคสมทบเพือ่การจดัอาหาร
เช่นเดียวกัน
	 ผลการด�าเนนิงานท่ีเป็นรปูธรรม	
คอื	โครงการน้ีได ้มอบอาหารให้กับ
ผูเ้ดอืดร้อนในพืน้ทีเ่ขตต่างๆ	แล้ว	จ�านวน	
31	 ส�านักงานเขต	 เขตละ	 2	 ครั้ง	 เป็น
จ�านวนอาหาร	 เขตละ	 400	 ชุด	 และมี
บางเขตท่ีมีความเดือดร้อนจ�านวนมาก	
ได้รับการมอบเพิ่มเป็นเขตละ	 500	 ชุด	
จ�านวน	 3	 ส�านักงานเขต	 และจ�านวน	
600	 ชุด	 จ�านวน	 1	 ส�านักงานเขต	
นอกจากนั้นได้มีการจัดส่งให้บุคลากร
ทางการแพทย์มุสลิมท่ีเดินทางมาจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้มาปฏิบัติงานท่ี
โรงพยาบาลบุษราคัมเมืองทองธานี	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	 เป็น
เวลา	5	วันอีกด้วย
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	 รวมยอดอาหารท่ีได้มกีารจดัท�า
และมอบไปแล้ว	เป็นจ�านวนทัง้สิน้	13,150	ชดุ	
ใช้งบประมาณทัง้หมดเป็นเงนิ	1,335,160	บาท	
(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่ง
ร้อยหกสบิบาท)	 สิง่ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจ
ในการด�าเนินการโครงการน้ี	อาจสรุป
ได้ว่า	 เป็นโครงการ	 5	 in	 1	 คือ	 เกิด
นวัตกรรมใน	5	มิติส�าคัญ	ดังนี้
	 1 . เป ็ นการร ่ วมมื อ ในการ
ท�างานระหว่างองค์กรศาสนาอิสลาม
กับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยมี
ประชาชนผู ้เดือดร้อนเป็นเป้าหมาย
หลัก
	 2 . เป ็นการใช ้บทบาทของ
มัสยิดในการดูแลและรับผิดชอบต่อ
สังคมทั้งการผลิต	ปรุงอาหาร	การบรรจุ
อาหารลงกล่อง	และใช้เป็นสถานท่ีส่ง
มอบอาหารทุกครั้ง
	 3.เปิดโอกาสให้ข้าราชการของ
รั ฐ เจ ้ าหน ้ าที่ บ ้ าน เมื อง ได ้ เข ้ ามา
เยี่ยมเยียนและสัมผัสกับบรรยากาศ	
และบรบิทของมสัยิดและชมุชนของมสัยดิ
และเป็นการเยี่ยมเยียนเพ่ือสร้างความ

ใกล้ชิดสนิทสนมอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
	 4.	อาหารฮาลาลเป็นสายสมัพนัธ์
ในมิตรภาพอันดีระหว่างผู้คนในสังคม
พหุวัฒนธรรม	 เพราะอาหารที่ผลิตโดย
ชุมชนมัสยิดเป็นอาหารฮาลาลที่มอบให้
แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนในทุกศาสนา
โดยไม่มีการแบ่งแยกแต่ประการใด
	 5.	เป็นสะพานบุญที่เปิดโอกาส
ให้บุคคลทุกศาสนิกชน	 ได ้ มีโอกาส
ท�าบุญร่วมกันเป็นกิจกรรม	“มหากุศล”	
ด้วยการมอบอาหารเป็นก�าลังใจให้แก่
ผู ้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ	covid	19	ตัวอันตรายของชาวโลก
ขอขอบพระคณุทุก	ๆ 	ท่าน	ทุกหน่วยงาน
ทีม่ส่ีวนร่วมด�าเนนิการช่วยเหลอื	หรอืร่วม
สนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อ
เพ่ือนร่วมสังคมในครั้งนี้	 ขอได้รับการ
ขอบคณุอย่างสูงจากส�านกัจฬุาราชมนตรี
และคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานครมา	ณ	ที่นี้ด้วย
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ความประเสริฐ
ของท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)
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ของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านแรกที่จะน�าบรรดาผู้ศรัทธา
จากประชาชาติของฉันเข้าสวรรค์, ไม่สมควรหรือท่ีพวกท่าน
จะภาคภูมิใจในตัวฉันยิ่งกว่าบรรดาศาสนทูตเหล่านั้น, ในวันฟื้น
คืนชีพนั้นพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)จะทรงตรัสแก่มวลมนุษย์ว่า 
“ข้านิ่งมามากแล้วในอดีตเพื่อให้พวกเจ้าพูด ฉะนั้นวันนี้จงอย่า
ได้มผีูใ้ดพดูเพือ่ข้าจะได้มบีญัชาแต่เพยีงผูเ้ดยีว”	 	 แล้วทกุคนก็สงบนิง่	
เว้นแต่ผู ้ท่ีพระองค์อัลลอฮ์จะทรงอนุญาตเท่านั้น	ขณะที่ความ
หวาดกลวัและความเงยีบปกคลมุอยูน้ั่น	บรรดาศาสนทตูของอัลลอฮ์	
ต่างกล่าวต่อกันว่า	 “พวกเราไม่มีสิทธิใดเลยนอกจากมูฮ�าหมัด
เท่านั้น”	ท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)			จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า	“ ในวันนี้
ฉันคือผู้ได้รับสิทธิจากพระผู้ทรงสร้าง” 
	 ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า	 “พวกเราไม่เคยลืมสิ่งที่ท่าน
เราะซูล้(ศ๊อลฯ) เล่าให้พวกเราฟังถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ ในระหว่างที่
ท่านเดินทางในยามค�่าคืนสู่ชั้นฟ้า (ค�่าคืนอัล-เมี๊ยะรอจ) ท่านได้

	 มรีายงานจากบรรดาสาวกของท่านเราะซูล้(ศ็อลฯ)	หลายท่านเก่ียวกบัความประเสริฐของท่านเราะซูล้(ศอ็ลฯ)	ท่ีเหนอืกว่า
บรรดานบีท่านก่อนๆของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	หนึ่งในบรรดารายงานที่นักวิชาการอาวุโสส่วนใหญ่ตลอดจนบรรดาผู้รวบรวม
ฮะดีษให้การยืนยันคือรายงานของท่านอิบนุอับบาซ	เราะดิยั้ลลอฮุอันฮุ	ที่มีอยู่ในบันทึกของ	อัตติรมีซียฺ	
	 ท่านอบินอุับบาสเล่าว่า	 ขณะที่บรรดาศ่อฮาบะฮ์หลายท่านมาอยูร่วมกนัในบรเิวณทีพ่กัของท่านเราะซูล้(ศอ็ลฯ)พวกเขา
ต่างพูดคุยกันถึงความประเสริฐของบรรดาศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ที่ได้รับแต่งต้ังก่อนจากท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)			
ท่านหนึ่งกล่าวว่า	“พระองค์อัลลอฮ์ทรงยกย่องท่านนบีอิบรอฮีม โดยทรงให้ฉายาท่านว่า ค่อลีลุ้ลลอฮ์ (สหายของพระองค์
อัลลอฮ์)”	อีกท่านหน่ึงกล่าวว่า	“ที่น่าประทับใจกว่าน้ันคืออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานความประเสริฐแก่นบีอาดัม 
เหนือมวลมนุษย์โลกโดยให้เป็นบิดาชาวโลก”	ท่านต่อมากล่าวว่า	“แต่ที่ประทับใจยิ่งคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ

ทรงสนทนากับท่านนบีมูซาโดยมิได้
ผ่านสื่อใดๆ” ท่านสุดท้ายกล่าวว่า	 “ที่
น่าประทับใจย่ิงกว่าก็คือการพระองค์
อลัลอฮ์ (ซ.บ.)  ทรงบงัเกดิท่านนบอีซีา
ด ้ ว ยวิญญาณของพระองค ์ โ ดย
ปราศจากผู ้เป็นบิดา”	ขณะที่บรรดา
ศ่อฮาบะฮ์พูดคุยกันอยู่นั้น	 ท่านเราะซู้ล
(ศ๊อลฯ)		ได้ออกมาแล้วกล่าวแก่พวกเขาว่า	
“ฉันได้ยินพวกท่านกล่าวแสดงความ
ชื่นชมยินดีต่อท่านนบีอาดัมว่าเป็น
บิดาของชาวโลก, ท่านนบีอิบรอฮีม
เป็นสหายของพระองค์อลัลอฮ์, ท่านนบมีซูา
เป็นผู ้ท่ีพระองค์อัลลอฮ์ทรงสนทนา
โดยตรง, ท่านนบีอีซาถือก�าเนิดจาก
ดวงวิญญาณของพระองค์อัลลอฮ์โดย
ปราศจากผู้เป็นบิดาเยี่ยงมนุษย์ทั่วไป 
ส�าหรับฉันนั้นเป็นที่รักยิ่งของพระองค์
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เป็นผู้ได้รับเกียรติเหนือ
บรรดาศาสนทูตทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้ง
จากพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.) เป็นผู้เดียว
ที่ได้รับสิทธิจากพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชาติของ
ฉันให้ได้รับอภัยโทษและรอดพ้นจากการ
ลงโทษในวันฟื้นคืนชีพ, เป็นศาสนทูต



 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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แม้ข้าได้เคยยกย่องอิบรอฮีมให้เป็น
สหายของข้า แต่ข้าได้ให้เจ้าเป็นที่รัก
ของข ้าซึ่ งสูงส ่งยิ่ งกว ่าความเป ็น
สหาย, แม้ข้าได้พูดกับมูซาโดยมิได้
ผ่านสือ่ใดๆ แต่ข้ากไ็ด้พดูโดยมส่ิีงปิดกัน้ 
ส ่วนเจ ้านั้นข ้าสนทนากับเจ ้าโดย
ปราศจากสื่อหรือมีสิ่งใดปิดก้ันและใน
สถานท่ีเฉพาะของข้า, แม้ข้าเคยยกระดบั
อดิรีส้ให้อยูใ่นต�าแหน่งทีเ่หนือกว่าผูอ้ืน่ 
แต่ก็เพียงให้ได้มาถึงฟ้าช้ันที่สี่เท่าน้ัน 
แต่ส�าหรับเจ้าได้มาถึงจุดที่ไม่มีผู ้ใด
ทัง้ในอดตีและอนาคตมาถงึได้, แม้ข้าเคย
ให้ความยิ่งใหญ่แก่ซุไลมานโดยให้
มนุษย์และญินตลอดจนนกและลมเป็น
บริวารรับใช้เขา แต่ส�าหรับเเจ้าข้าได้
ให้พื้นที่ทุกแห่งบนโลกเป็นที่ปฏิบัติ
ศาสนกิจละหมาด (มัสยิด), ให้ฝุ่นดิน
เป็นส่ิงสะอาดท่ีสามารถใช้แทนน�้าใน
การช�าระสิ่งสกปรก และให้มีสี่ซูเราะฮ์
ในอลักรุอานคอื อลัฟาติฮะฮ์ อลับากอเราะฮ์ 
อาลิอิมรอน และอันนิซาอ์ หากผู้ใด
อ่านสี่ซูเราะฮ์นี้ ข้าจะให้อภัยแก่พวก
เขาในทุกความผิดที่พวกเขาปฏิบัติแม้
จะมีจ�านวนเท่าฟองอากาศในทะเล
หรือเม็ดกรวดทรายบนโลกน้ีก็ตาม, 
แม้ข้าได้บังเกิดอีซาจากวิญญานของ
ข้าโดยปราศจากผูเ้ป็นบดิา แต่นามของเจ้า

เล่าให้พวกเราทราบว่า”	 เมื่อญิบรี้ลน�า
ท ่ านขึ้ นสู ้ ฟ ้ า ช้ั นสู งสุ ดที่ เ รี ยกว ่ า	
“ซดิร่อตุล้มุนตะฮา”		ท่านได้ถามญบิรีล้ว่า	
“มีผู้ใดบ้างไหมที่สามารถเดินทางถึง
จุดนี้ ?”	ญิบรีลตอบว่า	“โอ้เราะซู้ลของ
อัลลอฮ์ พวกเรามีขอบเขตที่จ�ากัด 
หากพวกเราก้าวล�า้เข้าไปเพยีงก้าวเดยีว
ร่างของพวกเราก็จะมอดไหม้ด้วยรัศมี
แห่งพระองค์อัลลอฮ์ แต่ส�าหรับท่าน
จะสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัย
ด้วยรัศมีแห่งพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)” 
ท่านนบีเล่าแก่พวกเราว่า	เมื่อท่านผ่าน
เข้าไปท่านรู้สึกกลัวจนตัวสั่นแล้วกล่าว
ถามว่า	 “ข้าพระองค์ก�าลังอยู่ ณ ที่ใด
หรือ ?”	มีเสียงตอบว่า	“มูฮ�าหมัด เจ้า
ก�าลังอยู่ ณ พื้นที่ประทับของพระองค์
อัลลอฮ์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่”	 ท่านเราะซู้ล
(ศ็อลฯ)จงึกล่าวว่า “ข้าพระองค์สามารถ
ถามส่ิงที่ต้องการทราบจากพระองค์ได้
หรือไม่?”	 พระองค์อัลลอฮ์ทรงตอบว่า	
“ผูใ้ดทีว่งิวอนข้าแต่เพยีงผูเ้ดยีว เขาคอื
ผู ้เป็นท่ีรักของข้า, ผู้ใดมุ ่งมั่นต่อข้า 
เขาจะได้รับสิ่งที่ขอ, ผู้ใดมาอยู่เบื้อง
หน้าข้า ก็จะได้รับการต้อนรับ ฉะนั้น
มูฮ�าหมัดจงถามส่ิงที่ เจ ้าต ้องการรู ้
เถิด”	 ท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)	 จึงกล่าวว่า	
“ข้าแต่พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ 
พระองค์ทรงยกย่องอิบรอฮีมให้เป็น
สหายของพระองค์, ทรงพูดกับมูซา
โดยปราศจากส่ือใด ,ๆ ทรงยกระดบัอิดรีส้
ให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหนือกว่าผู้อื่น, ทรง
ประทานอ�านาจท่ีย่ิงใหญ่แก่ซไุลมานโดย
ได้ทรงให้มนุษย์และญินตลอดจนนก
และลมเป็นบรวิารรบัใช้เขา, ทรงบังเกดิ
อีซาจากดวงวิญญานของพระองค์โดย
ปราศจากบิดาเย้ียงมนุษย์ทั่วไป, เมื่อ
เทีย่บกบับรรดาเขาเหล่านัน้ ด้วยสิง่ใดเล่า
ที่พระองค์ทรงให้เป็นความประเสริฐ
แก่ข้าพระองค์”	พระองค์อัลลอฮ์ทรง
กล่าวแก่ท่านเราะซูล้(ศอ็ลฯ)	ว่า	“มฮู�าหมัด 

คือนามที่แตกมาจากนามของข้า และ
จะถูกกล่าวควบคู่กับนามของข้าเสมอ 
ฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล่าวค�าว่า “ลาอิลา
ฮะอิ้นล้ัลลอฮ์” แล้วจะไม่กล่าวตาม
ด้วยค�าว่า “มูฮ�ามะดุ้รเราะซูลุ้ลลอฮ์” 
พึงรู้เถิดมูฮ�าหมัด ผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธ
บัญญัติของข้าและไม่ปฏิบัติตามแบบ
ฉบับของเจ้า งานทั้งหมดของพวกเขา
เป ็น โมฆะและจะไม ่ ได ้ รั บสิ่ ง ใด
ตอบแทนจากข้า สุดท้ายพวกเขาก็จะ
เป็นหน่ึงในบรรดาผู้ขาดทุนในวันแห่ง
การสอบสวน.
	 ท่านอบินอุบับ๊าซเล่าว่า	หลงัจาก
ที่บรรดาศ่อฮาบะฮ์ได้ฟังเรื่องราวนี้จาก
ท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)พวกเขาต่างภูมิใจ
เป็นอย่างยิ่ง	พร้อมกับกล่าวสรรเสริญ
พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 และขอบคุณ
พระองค์ที่ได้ทรงให้พวกเขาเกิดมาเป็น
ประชาชาตขิองท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)	นีคื่อ
ความประเสริฐของท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)	
ที่เหนือกว่าบรรดาศาสนทูตทุกท่านของ
พระองค์อัลลอฮ์	และตลอดจนบรรดา
ผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าและแผ่นดิน...
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วัคซีนป้องกัน
COVID-19 (ตอนที่ 2)

	 สวัสดีครับสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ในวารสารมุสลิมกทม.NEWS	 เล่มนี้จะเชื่อมโยงกับฉบับที่แล้ว	 ในเร่ืองของ		
วัคซีนป้องกัน	 COVID-19	 ก็เหมือนกับวัคซีนอื่นๆ	 ที่ไม่ได้ให้ผลในการป้องกัน	 100%	 ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
ตอบสนองของแต่ละบุคคล	 โดยประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้ออยู่ที่	 60-90%	 แล้วแต่ประเภทของวัคซีน	 แต่คุณสมบัติ
ส�าคัญของวัคซีน	 COVID-19	 ทุกตัวสามารถลดความรุนแรงของการป่วยหลังการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้เกือบ	 100%	 ซึ่งจะ
ท�าให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก	 เพื่อให้การรับวัคซีนได้ประโยชน์สูงสุด	 และ
ป้องกันหรือลดอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น	เราจึงจ�าเป็นต้องเตรียมตัว	เตรียมสุขภาพ	เพื่อให้พร้อมส�าหรับการฉีดวัคซีน	ดังนี้

 ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19
	 											:	ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	หรือ	มียาประจ�าที่ต้องรับประทาน	ควรปรึกษาแพทย์ประจ�าตัวก่อน				
															 	:	พักผ่อนให้เพียงพอ
														 	:	หากเจ็บป่วย	มีไข้	ไม่สบาย	ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย	1-2	สัปดาห์	
														 	:	ดื่มน�้าให้เพียงพอ	งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ชากาแฟงดในมื้อเช้าก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน	
														 	:	รับประทานอาหารให้เรียบร้อย	หากมียารักษาโรคประจ�าตัวก็ให้รับประทานได้เลย
														 	:	ถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือด	กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่	ณ	จุดลงทะเบียน											
													 	:	ส�าหรบัผูป่้วยทีท่านยากลุม่	Warfarin	และไม่มปีระวติัการรกัษาหรอืมผีล	INR	ที	่	โรงพยาบาล	ภายใน	1	เดอืน	
	 	 		ก่อนวันฉีดวัคซีน	กรุณาน�าผล	INR	มาแจ้งด้วยตัวท่านเอง	(ถ้าไม่สามารถระบุผล	INR	ได้	ทางโรงพยาบาลขอ	
	 	 		สงวนสิทธิ์พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการฉีดวัคซีนของท่าน)
														 :	ฉีดวคัซนี	COVID-19	ห่างจากการฉดีวคัซนีอืน่	4	สปัดาห์	กรณตีัง้ครรภ์ทีอ่ายคุรรภ์น้อยกว่า	12	สปัดาห์	กรณุาแจ้ง					
																							เจ้าหน้าที่	และโรงพยาบาลของดการฉีดวัคซีน

 ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19    
	 	 :	เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม	เช่น	บัตรประชาชน	ข้อมูลการ	ลงทะเบียน	
	 	 		เพื่อความสะดวกรวดเร็ว	
	 	 :	เดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัด	30	นาที
	 	 :	ใส่เสื้อผ้าหลวมสบายเปิดหัวไหล่สะดวก	ง่ายต่อการฉีดวัคซีน	
	 	 :	สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	ล้างมือให้สะอาด	และเว้นระยะห่าง	
	 	 :	ผู้ทีม่โีรคประจ�าตวั	7	กลุม่โรค	ได้แก่	โรคหวัใจและหลอดเลอืด	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคทางเดินหายใจเรือ้รงั		
	 	 		โรคอ้วน	โรคไตวายเรื้อรัง	โรคมะเร็ง	โรคเบาหวาน	ให้ปรึกษาแพทย์ประจ�าตัวก่อนฉีด
	 	 :	ก่อนรับวัคซีน	ไม่จ�าเป็นต้องหยุดยาใดๆ	หรือกินยาอื่นๆ	นอกเหนือจากค�าสั่งแพทย์	
	 	 :	เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย	ความดันโลหิต	และค่าออกซิเจนในเลือด	ก่อนรับการฉีดวัคซีน		
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	 	 :	แนะน�าให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด	งดใช้หรือเกร็งแขนข้างฉีด	
	 	 :	ปฏิบัติตามค�าแนะของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19
	 	 :	พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน	30	นาทีอย่างเคร่งครัด	อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน		
	 	 		COVID-19	ที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	
	 	 1.	อาการไม่รนุแรง	สามารถหายได้เองภายใน	3	วนั	เป็นอาการทัว่ๆ	ไป	เช่น	มไีข้ต�า่ๆ	ปวดเม่ือยกล้ามเนือ้และข้อ		
	 หรือปวด	บวม	แดง	คันหรือช�้าบริเวณที่ฉีดยา	อ่อนเพลีย	รู้สึกไม่สบายตัว	ปวดศีรษะ	คลื่นไส้	หรือมีอาการชาเฉพาะที่
	 	 2.	อาการรุนแรง	พบได้ไม่บ่อยหรือพบได้น้อย	เช่น	มีก้อนบริเวณที่ฉีดยา	เวียนศีรษะ	มึนงง	ใจสั่น	ปวดท้อง		
	 อาเจียน	ความอยากอาหารลดลง	เหงื่อออกมากผิดปกติ	ต่อมน�้าเหลืองโต	ปากเบี้ยว	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	ชักหมดสติ		
	 อาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่	เช่น	มีไข้	ไอ	เจ็บคอ	น�้ามูกไหล	
	 	 3.	อาการแพ้วัคซีน	เช่น	มีไข้สูง	ปวดศีรษะรุนแรง	ความดันตก	หลอดลมตีบ	หายใจล�าบาก	มีผื่นขึ้นตามตัว		
	 หากพบว่ามอีาการรนุแรง	หลงัการฉดีวคัซนีควรรบีพบแพทย์ทนัท่ี	พยายามอย่าเกรง็แขนข้างทีฉี่ดวคัซนี	หรอืใช้แขนยก	
	 ของหนักๆ	อย่างน้อย	2	วัน
	 	 :	ถ้ามีไข้	หรือปวดเมื่อยมาก	ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด	500	มิลลิกรัม	1	เม็ด	และรับประทานซ�้า	
	 	 		ได้โดยห่างกัน	6	ชั่วโมง	(ห้ามรับประทานยาพวก	Brufen,	Arcoxia,	Celebrex	เด็ดขาด)	
	 	 :	เมื่อพักรอดูอาการครบ	30	นาที	เจ้าหน้าที่จะท�าการวัดความดันโลหิตอีกคร้ังก่อนกลับ	และเม่ือกลับ	
	 	 	บ้านแล้วยงัต้องสงัเกตอาการของตัวท่านเองต่ออกี	48-72	ชัว่โมง	หากพบอาการผิดปกตทิีรุ่นแรง	เช่น	ชาครึง่ซกี		
	 	 	แขนขาอ่อนแรง	ปากเบี้ยว	ให้รีบไปพบแพทย์ทันที		
	 	 :	ส�าหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนที่ทานยาคุม	สามารถทานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องงดครับ	

	 หลังจากรับวัคซีนแล้วเรายังคงท่ีจะป้องกันตัวเอง	และสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	หรือ	โควิด-19	
เป็นมาตรการที่พี่น้องมุสลิมทุกคนควรท�า	 และให้ความร่วมมือ	 เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค	 รวมถึงลดการ
แพร่กระจายเชื้อในสังคม	ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถท�าได้	 โดยการการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น	 เป็นสิ่งที่ทุกคน
ควรท�า	 ไม่ว่าจะได้สมัผสัเชือ้หรอืไม่	ซึง่รวมถงึการหลีกเลีย่งการจบัมอื	 เลีย่งการสมัผสัใกล้ชดิกนั	ควรอยูห่่างจากผูอ้ืน่อย่างน้อย	1	 เมตร	
เลี่ยงไปในสถานที่แออัดหรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือ	และส่ิงส�าคัญที่สุดคือการพักอยู่บ้าน		การเว้นระยะห่างทางสังคม	จะช่วย
ชะลอการกระจายของไวรัส	การล้างมือบ่อย	ๆ	เลี่ยงการสัมผัสตา	จมูก	และปาก	สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	ขอให้ทุกท่าน
ปลอดโรคปลอดภัยครับ



	 โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสาร	ข้อมลูข่าวสารต่างๆทีส่่งผ่านทาง
วิทยุ	 โทรทัศน์	ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์	
หน้าจอมือถือ	 มีทั้งข่าวจริง	 ข่าวปลอม	
ข่าวลือ	ข ่าวลวง	ข ่าวเท็จ	และข่าว
บิดเบือน	 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งท่ีเห็น
หรือได้ยินเป็นข่าวจริงที่ถูกต้องหรือข่าว
ปลอม	 (Fake	 News)	 ที่มาในรูปแบบ
ต่างๆที่ผิดเพี้ยนจากข้อเท็จจริง	ประเด็น
การรู้เท่าทันสื่อและการรับมือกับข่าว
ปลอมจงึเป็นประเดน็ทีส่�าคญัยิง่	 โดยเฉพาะ
ในสมัยป ัจจุบันที่มนุษย ์ใช ้สื่อสังคม
ออนไลน์สื่อสารระหว่างกัน	 ท�าให้ผู้ใช้
เป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในขณะ
เดียวกัน	 และท�าให้สังคมโลกถูกย่อไว้ใน
จอมือถือเล็กๆเพียงจอเดียว	
	 อย ่ าง ไร ก็ตามสั งคมมนุษย ์
ทราบดีถึงพิษภัยของข่าวปลอมและมี
ความพยายามที่จะหามาตการต่างๆใน
การต่อต้าน	 การป้องกนัและการคดักรอง
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง	 แต่มาตรการ
เหล ่านั้นมักไม ่ประสบความส�าเร็จ	

เนื่องจากมนุษย์ขาดความรับผิดชอบชั่วดีและขาดความส�านึกในบาปบุญคุณโทษที่
จะได้รับ	ศาสนาจึงมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดมาตรการต่างๆให้มนุษย์ปฏิบัติ	
โดยมีเรื่องศรัทธาและการตอบแทนเป็นส่วนเชื่อมโยงที่ส�าคัญ	 ในอิสลามจึงมีค�าสอน
มากมายทีเ่ป็นมาตการทางจรยิธรรมในการแก้ปัญหาดงักล่าว	อาทเิช่น	การห้ามพดูเท็จ	
ห้ามอจิฉารษิยา	ห้ามนนิทา	ห้ามใส่ร้าย	ห้ามยแุหย่	ห้ามดหูม่ินดแูคลน	ห้ามการเรยีกขานกัน
ด้วยสร้อยหรือฉายาที่ไม่ชอบ	 ห้ามการกล่าวหา(โดยไม่มีหลักฐาน)	 ห้ามการมีอคต	ิ
และห้ามสร้างความแตกแยกเป็นต้น	 ข้อห้ามเหล่านีม้ปีรากฎอยูม่ากมายในคัมภีร์อัลกุรอาน	
และอัลฮะดีษ	 นอกเหนือจากนั้นยังมีค�าสอนให้มุสลิมผู้ศรัทธารู้จักคัดกรองข่าว	 เพื่อ
สร้างความมั่นใจในความถูกต้องของข่าว	และจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวงและ
ข่าวปลอม	ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อบุคคลและสังคม	และต่อไปนี้คือ
ตัวอย่างจากค�าสอนของอัลกุรอานและอัลฮะดีษเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ค�าสอนจากอัลกุรอาน
	 1)	ในซูเราะฮ์อันนิซาอ์	อายะฮ์ที่	3	อัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่า	:	“และเมื่อมีเรื่อง
หนึ่งเรื่องใดมายังพวกเขา จะเป็นความปลอดภัยก็ดี หรือความกลัวก็ดี พวกเขาก็
จะแพร่มันออกไป (โดยไม่ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสีย) และหากว่าพวกเขาให้มันกลับ
ไปยังเราะซูลและยังผู ้ปกครองในหมู ่พวกเขา(หมายถึงบรรดาเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้นโดยตรง) แน่นอนบรรดาผู้ที่วินิจฉัยมันในหมู่พวกเขาก็ย่อม
รู้มันได้  และหากมิใช่ความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีต ่อพวกเจ้าแล้ว แน่นอน
พวกเจ้าก็คงปฏิบัติตตามชัยฏอน นอกจากเพียงจ�านวนน้อยเท่านั้น”	(ซูเราะฮ์
อันนิซาอ์	อายะฮ์ที่	83)	

มาตรการทางจริยธรรมในการต่อต้านและป้องกันข่าวปลอม 
ศึกษาคำาสอนจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ (ตอนที่ 1) 

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
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	 อัลกุรอานโองการนี้สอนให้มุสลิมมีความละเอียดรอบคอบในข่าวท่ีได้รับ	
ไม่ควรรีบด่วนในการน�าไปเผยแพร่จนกว่าจะแน่ใจในความถูกต้องของข่าวและใน
ผลดีผลเสียของการเผยแพร่ข่าว
	 2)	ในซูเราะฮ์อัลกอศ็อศ	อายะฮ์ที่55	อัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่า	 :	“และเมื่อ
พวกเขาได้ยนิเรือ่งไร้สาระพวกเขากผ็นิหลงัออกห่างไปจากมัน(โดยไม่โต้ตอบใดๆ) 
และกล่าวว่า การงานของเราก็จะได้แก่เราและการงานของพวกท่านก็จะได้แก่
พวกท่าน(ทางใครทางมัน) ศานติแด่พวกท่าน เราจะไม่ขอออยู่ร่วม(สังสรรค์)
กับพวกงมงาย”	(ซูเราะฮ์อัลกอศ็อศ	อายะฮ์ที่	55)	
	 อัลกุรอานโองการนี้สอนให้มุสลิมออกห่างไกลจากพวกงมงายไร้สาระ	โดย
ให้หลีกเลี่ยงจากการสังสรรค์และการปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ในทุกรูปแบบ
	 3)	ในซูเราะฮ์อัลอิสรออฺ	อายะฮ์ที่36	อัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่า	 :	“และอย่า
ติดตาม(ออกความเห็น)สิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แท้จริงหู ตา และหัวใจ
ทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวน”	(ซูเราะฮ์อัลอิสรออฺ	อายะฮ์ที่36)
	 ท่านเกาะตาดะฮ์กล่าวอธิบายว่า	อย่าพูดว่าฉนัเห็นเมือ่ท่านไม่เหน็กับตาเอง	
อย่าพดูว่าฉนัได้ยนิเมือ่ท่านไม่ได้ยนิกับหเูอง	และอย่าพดูว่าฉนัรู้ในเมือ่ท่านไม่รู	้เพราะ
อลัลอฮ์จะทรงถามท่านในเรือ่งนัน้ทัง้หมด	(ดูตฟัซรีอิบนกุะษรีในการอธบิายอายะฮ์)	
	 4)	ในซูเราะฮ์อันนูร	อายะฮ์ที่	12	อัลลอฮฺตรัสไว้ความว่า	:	“เมื่อพวกเจ้า
ได้ยนิข่าวเท็จนี(้ข่าวการกล่าวหาและปรกัปร�าท่านหญงิอาอชิะฮ์ รอฎยิัล้ลอฮอุนัฮา) 
ท�าไมบรรดามุอ์มินและมุอ์มินะฮ์จึงไม่คิดเปรียบเทียบกับตัวของพวกเขาเองใน
ทางที่ดี และกล่าวว่านี่เป็นเรื่องโกหกอย่างชัดแจ้ง”	(ซูเราะฮ์อันนูร	อายะฮ์ที่	12)
	 อัลกุรอานโองการน้ีประทานลงมาในกรณีข่าวเท็จเกี่ยวกับการปรักปร�า
ท่านหญิงอาอิชะฮ์	โดยที่อัลลอฮ์ได้เตือนส�าทับมุอฺมินผู้ศรัทธาที่รับข่าวนี้ว่าพวกเขา
ไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจเชื่อการกล่าวหาโดยเฉพาะเม่ือผู้ถูกกล่าวหา(หมายถึงท่าน
หญิงอาอิชะฮ์)เป็นคนท่ีพวกเขารู้ดีว่านางเป็นคนดี	เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทิน	
พวกเขาจึงควรคิดไปในทางท่ีดีและจะต้องไม่เช่ือการกล่าวร้ายหรือการนินทา
พี่น้องของเขา		(ดูตัฟซีรอิบนุกะษีรในการอธิบายอายะฮ์)	
 

	 5)	ในซเูราะฮ์อลัหญุรุอต	อายะฮ์
ที	่6	อลัลอฮ์ตรัสไว้ความว่า	:	“โอ้ศรทัธาชน
ทัง้หลาย หากคนชัว่น�าข่าวใดๆมาแจ้ง
แก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้
แน่ชดั หาไม่แล้วพวกเจ้าจะก่อเคราะห์
กรรมแก่พวกหนึ่งโดยไม่รู้ตัว แล้วพวก
เจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจในสิ่งที่พวก
เจ้าได้กระท�าไป”	 (ซูเราะฮ์อัลหุญุรอต	
อายะฮ์	6)
	 อลักรุอานโองการนีเ้ป็นค�าสอน
ส�าคญัทีส่อนให้ผูศ้รทัธารูจ้กัคดักรองข่าว	
หาความกระจ่างและความถูกต้องใน
เนื้อข่าว	โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้ข่าวหรือแหล่ง
ข่าวเป็นส�าคัญว่ามีความน่าเช่ือถือหรือ
ไม่อย่างไร	ค�าว่า	คนชัว่	(ฟาซิก)ในอายะฮ์
ซ่ึงหมายถึงผู้ให้ข่าวหรือแหล่งข่าวที่
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์และความ
ยุติธรรมจึงเป็นค�าที่มีนัยส�าคัญอย่างยิ่ง	
ในปัจจุบัน	 ค�านี้สามารถใช้ได้กับองค์กร
หรือบุคคลที่สร้างข่าวลวง	ข่าวเท็จ	ข่าว
บิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์	 จึงจ�าเป็น
ที่ผู้บริโภคข่าวจะต้องต่อต้านด้วยการไม่
เผยแพร่(แชร์)ต่อ	 และจะต้องรีบหาทาง
ชี้แจงให้สังคมได้รู้ถึงข้อเท็จจริงของข่าว	
ห า ไ ม ่ แ ล ้ ว ก็ จ ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ใ จ
และความเสียหายเกินกว่าที่จะแก้ไข
      .........อ่านต่อเล่มต่อไป.......
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	 มสัยดิเซฟี	(saifee	masjid)	หรอื	
สุเหร่าตึกขาวต้ังอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	
เป ็นมัสยิดเก ่าแก ่อายุกว ่า	100	ป	ี
เป็นศูนย์รวมจิตใจและประวัติศาสตร์
ของชาวมสุลมินิกายชอีะฮ์	กลุม่ดาวดู	ีโบห์รา	
(Dawoodi	Bohra)	ซึ่งริเริ่มการก่อสร้าง
โดย	กากายี	ซายาอุดดิน	โมฮัมมัด	อาลี	
(Kakayi	Syaudin	Mohammad	Ali)	
ผู้ซ่ึงเป็นพ่อค้าอัญมณีและแพรพรรณ	
โดย ได ้ ขอซื้อที่ดินบริ เวณริมแม ่น�้ า
เจ ้าพระยาเพื่อน�ามาก ่อสร ้างเป ็น
มัสยิด
	 ชือ่มสัยดิ	“เซฟี”	มคีวามหมายว่า	
“ดาบ”	ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของชาวดาวดูโีบห์รา	
และถงึแม้ว่าอาคารมสัยดิไม่ได้เป็นสีขาว	
ผู้คนมักเรียกว่า	“ตึกขาว”	ตามสีของ
อาคารในบริเวณน้ัน	รูปแบบของมัสยิด
เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้	 ซึ่งถอดแบบ
มาจากมัสยิดในอินเดีย	 แต่มีการต่อเติม
ตามสมัยนยิม	 อย่างไทยเพือ่ให้เหมาะสม
กับการใช้งาน
	 มัสยิดเซฟีได้รับพระราชทาน
รางวลัอนรุกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น
ประจ�าปี	พ.ศ.2557	เมือ่วนัท่ี	24	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2558		ซึง่ได้รบัคดัเลอืกโดยสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียน
และก�าหนดเขตที่ดินโบราณสถาน	เมื่อ
วันท่ี	17	ตุลาคม	พ.ศ.	2561		(ราชกิจ
จานุเบกษา	หน้าที่	43	เล่ม	135	ตอน
พิเศษ	328	ง	21	ธันวาคม	2561)

ประวัติมัสยิดเซฟี 
หรือตึกขาว

      

	 ช่วงกลางรัชสมัยรัชกาลที่	5	ประมาณปี	พ.ศ.	2440	กลุ่มพ่อค้าชาวอินเดีย
จากแคว้น	 Gujarat	 ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศอนิเดยี	 ได้เดนิทาง
โดยเรือมาค้าขายยังประเทศสยาม	 กิจการค้าที่ประกอบส่วนใหญ่	 ได้แก่	 ผ้าแก้ว	
เครื่องเจียระไน	และสินค้าอุปโภคบริโภค	นอกจากนั้น	ยังมีการส่งสินค้าจาก
ประเทศสยามกลับไปยังอินเดียด้วย	 เช่น	 คลั่ง	 ชันแก้ว	 และเครื่องเทศ	 กลุ่มพ่อค้า
บางส่วน	ซึง่แต่เดมิตัง้ใจว่าจะมาเพือ่ค้าขายแล้วเดินทางกลบัอนิเดยี	บางส่วนตดัสินใจ
ตั้งรกรากอยูใ่นประเทศสยาม	 ในเขตพระนครริมแม่น�า้เจ้าพระยา	 โดยเฉพาะบรเิวณ
ท่าราชวงศ์	เมื่อวันเวลาผ่านไป	สังคมเจริญเติบโตขึ้น	มีสมาชิกมากขึ้น	แต่ชุมชน
ยังไม่มีผู้น�าศาสนา	จึงมีการหารือกันในหมู่สมาชิก	และเห็นพ้องกันให้	มุลลา	ฮัซซัน
อาลี	ยีวาใบ	(Mulla	Hasanali	Yeewabai)	ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน
ศาสนาเป็นอย่างดี	ท�าหน้าที่ต่าง	ๆ	แทนอิหม่าม
	 ต่อมาเมือ่การค้าขายมคีวามเจรญิขึน้จึงมคีวามคิดทีจ่ะจดัหาสถานทีเ่ฉพาะ	
ส�าหรับประกอบศาสนกิจอย่างถาวร	กากายี	ซายาอุดดิน	ซึ่งเป็นพ่อค้าเพชรพลอย
ให้กับเจ้านายชั้นสูงในขณะนั้น	จึงได้หารือกับนายห้างโมอิซ	(Moiz)	และโมซิน	
(Mozin)	จากห้างวาสี	(Wasee)	ติดต่อขอซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งมัสยิดจากต้นตระกูล
กัลยาณมิตร		ดังนั้นประมาณ	พ.ศ.	2450	การก่อสร้างมัสยิดจึงเริ่มขึ้นโดยมีนายช่าง
ชาวจนีเป็นผูค้วบคมุ	วสัดอุปุกรณ์ส่วนมากน�าเข้าจากต่างประเทศ	โดยกากาย	ีซายาอุดดิน	

ที่ตั้ง :	 647/1	ซอยช่างนาค	ถนนสมเด็จเจ้าพระยา	
									แขวง	สมเด็จเจ้าพระยา	เขตคลองสาน	กรุงเทพมหานคร
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เป็นผู ้ติดต่อกับข้าราชการของสยาม
เพื่อจัดหาให้	 ปรากฏหลักฐานช้ินหน่ึง
คอืหนิอ่อนทีใ่ช้ก่อบนัไดทางขึน้ด้านหน้า
มัสยิด	 เป็นหินอ่อนที่ได้ขอซื้อมาจาก
ส่วนที่เหลือจากการใช้ประดับพระท่ีนั่ง
อนันตสมาคมและวัดเบญจมบพิตร	
ซ่ึงท�าการก่อสร ้างในเวลาไล ่เลี่ยกัน	
โดยหินอ่อนดังกล่าวน�าเข้ามาจากเมือง
คาราร่าประเทศอิตาลี
	 หลังจากที่สร้างมัสยิดเสร็จในปี	
พ.ศ.	2453	มุลลา	ฮัซซันอาลี	ยีวาใบ	ได้
ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าศาสนา	หรืออิหม่าม
ของมัสยิดต่อมา	 ปัจจุบันสุสานของท่าน
ตั้งอยู ่ในบริเวณมัสยิดทางด้านขวามือ
ของประตูทางเข้า	ใกล้กับสุสานของ	
กากายี	ซายาอุดดินและภรรยา	 (ซากีนา	
ลุคมันยี)	 ส่วนผู้ก่อตั้งอีกสองคนจากห้าง
วาสีได้เดินทางกลับ	ประเทศอินเดีย
	 เมือ่ครัง้ซือ้ทีดิ่นเพือ่สร้างมสัยดิน้ัน	
มิได้ก่อสร้างเฉพาะอาคารมัสยิดท่ีเห็น
ในปัจจบุนั	แต่ยงัมอีาคารบ้านเรอืนสองชัน้
ขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้ามัสยิดขนาบทัง้สอง
ข้างทางเกอืบตลอดเส้นทางจากหน้ามสัยดิ
ถึงริมน�้าเจ้าพระยา	การก่อสร้างอาคาร
ด้านหน้ามัสยิดก็ด้วยมุ ่งหวังให้ชุมชน

ดาวูดีโบห์ราบางส่วนได้พ�านักอยู่ใกล้กับมัสยิด	 เนื่องจากที่ตั้งของมัสยิดอยู่ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา	และย่านธุรกิจของชุมชนดาวดูโีบห์ราส่วนใหญ่ก็อยูร่มิน�า้ทางฝ่ังท่าราชวงศ์	
จึงสะดวกกับการเดินทางโดยเรือ
		 มุสลิมนิกายดาวูดีโบห์รา	 มีความโดดเด่นในการรักษาขนบธรรมเนียม	
วัฒนธรรม	ประเพณี	และความเชื่อสืบทอดเป็นแบบอย่างเดียวกันทั่วโลก	แม้กระทั่ง
รปูแบบอาหาร	การแต่งกาย	และภาษา	ปัจจุบันมุสลิมนิกายดาวูดีโบห์รามีศาสนิก
รวมทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านคน	 ส่วนในประเทศไทย	 ชาวดาวูดีโบห์ราอาศัยอยู ่ใน
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่	และยังประกอบศาสนกิจที่มัสยิดเซฟีจวบจนทุกวันนี้

  



นางสาวซีนัท มะหะหมัด
สตรีมุสลิม คนรุ่นใหม่ ผู้จุดประกาย

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำาหรับเยาวชนไทย

เส้นทางชีวิตจากเด็กจบวิศวะจนมาเป็นครูสอนภาษา
	 เรียนวิศวกรรมศาสตร์	 แต่มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างไร		
เมื่อตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ซีนัทค้นพบว่าตัวเองสนุกกับการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์	 เลยลองสอบเข้าวิศวกรรมสาขาอุตสาหการ	 ตอนเรียนก็รู้สึก
ว่านีแ่หละคอืตวัเราแล้ว		เพราะมนัยากและท้าทายมากๆ	ซนีทัเป็นคนท่ีชอบ	
challenge	ตวัเองเลยมคีวามสขุกบัการได้ท�าอะไรยากๆและทดลองอะไรใหม่ๆ	
แต่จนกระทั่งปิดเทอม	กลับมาประเทศไทย	ได้มีโอกาสมาสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนที่เมืองไทย	เป็นคร้ังแรกที่ได้สัมผัสการสอนในห้องเรียนจริงๆ	
ดีใจทีน้่องๆชอบในส�าเนยีงและความสนุกสนานของเรา	 เวลาที่ไปสอนน้องๆ
เขากระตือรือร้น	ต่ืนเต้น	อยากจะเรียน	อยากถามค�าถาม		ซีนัทรู้สึกชอบ
และประทับใจมากๆ	 ก็เลยสอนต่อแบบออนไลน์มาเรื่อยๆ	 พอเรียนจบ	
ก็ตัดสินใจเรียนคอร์สการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือผู้เรียนที่เป็นชาวต่างชาต	ิ
ตอนนัน้กเ็หมอืนได้รบัการทกัท้วงพอสมควร	เพราะครอบครัว	หรอืคนใกล้ตวั
ก็มองว่า	เรียนปริญญามา	3	ปี	จะทิ้งปริญญาตรีไปหรอ	เป็นช่วงที่ค่อนข้าง
จะตัดสินใจยาก	 แต่สุดท้ายแล้วซีนัทคิดว่าการที่เราเรียนวิศวะมาได้สอน
อะไรเราหลายอย่าง	ทัง้กระบวนการคดิ	วเิคราะห์อย่างเป็นระบบ	การออกแบบ
อย่างสร้างสรรค์	 และหลักการอื่นๆ	 ซีนัทคิดว่าไม่ได้เป็นการทิ้งปริญญาไป
แต่กลับเป็นการที่เราน�าสิ่งที่เรียนมา	 apply	 (ปรับใช้)	 	 หลังจากนั้น	 จึงได้
ตัดสินใจว่า	 จะกลับมาสอนภาษาอังกฤษที่เมืองไทย	 และจะเป็นจุดเริ่มต้น
ทดลองสอน	จึงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าคัญของภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
	 ภาษาอังกฤษเป็นภาษา	International	หรือภาษานานาชาติ	ไม่ว่า
คุณจะไปทีไ่หน	สือ่สารกบัใคร	ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษากลาง	แม้ว่าภาษาจีน	
ภาษาอาหรบัจะเข้ามามีบทบาทส�าคญัเหมอืนกนั	ผูค้นเริม่พดูมากขึน้	แต่เมือ่ไป
สัมมนาระดับนานาชาติ	ภาษากลางก็ยังคงเป็นภาษาอังกฤษ	
	 อกีหนึง่เหตุผลทีภ่าษาองักฤษมคีวามส�าคญัมากๆเลยคอื	การเข้าถงึข้อมลู

ประวัติครอบครัวและการศึกษา
		บิดา	-	นายอุมัร	มะหะหมัด
		มารดา	-	นางซาเนีย	มะหะหมัด
		น้องสาวคนกลาง	นางสาวซานา	มะหะหมัด
		น้องสาวคนเล็ก	นางสาวซาเวียร์	มะหะหมัด
การศึกษา
  ประถมศึกษา - โรงเรียนอนุชนบางกอกน้อย
  มัธยมศึกษา   - โรงเรียนสตรีวิทยา	
                    - Harrow	High	school,	London	
  ป.ตร ี-	B.Eng	Manufacturing	Engineering,
											University	of	Nottingham	
  ป.โท -	M.Sc	Management	with	business		
										innovation,	Birkbeck	University	of			
										London
 ประกาศนียบัตร -TESOL	 Certification	
ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเพื่อคน
ต่างชาติ	Oxford	International,	London
งานอื่นๆ
		 -	ครูสอนภาษาอังกฤษ	และเจ้าของเพจ
สอนภาษาอังกฤษ	The	Londoners
	 -	พิธีกรสองภาษา	
	 -	ล่าม	(ไทย-อังกฤษ)
	 -	 Announcer	 (นักลงเสียงโฆษณา/
พากย์เสียง)	
	 -	วิทยากรรับเชิญด้านการสร้างแรง
บันดาลใจในการเรียน/	 แนะเเนวการเรียนต่อ/	
สอนภาษาอังกฤษ	 ให้มหาวิทยาลัย	 โรงเรียน	
และองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการ 
	 -	 เข้าร่วมประชุม/น�าเสนอโครงการท่ี	
Youth	Global	Forum,	Dubai	2017
	 -	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3	 จาก
การเสนอโครงการพัฒนาเยาวชน	Youth	Glob-
al	Forum,	Amsterdam	2019

20
เส้นทางช้างเผือก
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์



บนโลกออนไลน์	ทั้งข่าวสาร	บทความ	
และงานวิจัยต่างๆบนอินเตอร์เน็ตใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นภาษาองักฤษ	การท่ีเรา
สามารถอ่านและส่ือสารเป ็นภาษา
อังกฤษได้เท่ากับเป็นการขยายแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารของเราทั้งข ้อมูลทาง
วิ ช าการที่ จ ะมี ประ โยชน ์ ส� าหรั บ
นักเรียน	 นักศึกษา	และข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไปที่จะท�าให้เราทันโลกมากขึ้น
แนวทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
	 การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ภายในห้องเรยีนส่วนมากเป็น	 Content	
Based	 Instruction	คือการสอนแบบ
เนือ้หา	ผูเ้รยีนจะได้รับข้อมลูหรือ	Input	
จากครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่	คู่กับการจด
บันทึกตาม	โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการ
เรยีนลกัษณะนี	้ ไม่มปีฏสิมัพนัธ์เท่าทีค่วร	
เราไม่ค่อยได้ฝึกใช้สิ่งที่เรียนมา	จรงิๆแล้ว
การเรียนรู้ภาษามีหลายวิธี	 แนวทางท่ี
คิดว่าได้ผลดีอย่างหน่ึง	คือ	กระตุ้นให้
นักเรียนได้ผลิตภาษาออกมาหรือม	ี
output	มากข้ึน	 เช่น	การพูดโต้ตอบ	
การฝึกแต่งประโยค	หรือน�าค�าศัพท์ที่
เรียนมามาใช ้ 	เพราะท ้ายที่ สุดแล้ว	
ภาษาอังกฤษ	เป็นทกัษะท่ีเราต้องฝึก	มิใช่
ความรู ้เหมือนแบบวิชาวิทยาศาสตร์	
เป็นทักษะที่ต้องฝึกใช้	ต่อให้เรียนภาษา
เก่งมากแค่ไหนหากไม่ได้มกีารน�ามาฝึกใช้
เป็นประจ�าภาษาก็จะไม่แข็งแรงไม่ลื่น
ไหลอยู่ดี	
	 สิ่ ง ที่ อ ย า ก แน ะน� า น ้ อ ง ๆ
นักเรียน	 คือ	 เรียนภาษา	 ต้องหมั่นพูด	

ต้องกล้าที่จะอ่านออกเสียง	ต้องท�าให้ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวันของเรา
ให้ได้	 เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมบางทีอาจจะไม่เอื้ออ�านวยให้เราได้ลองใช้ภาษา	 แต่ขอ
ให้มีสองอย่าง	คือความตั้งใจและความสม�่าเสมอ	ถ้าเรามีความอยากที่จะพัฒนาภาษา
จริงๆเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็สามารถท�าได้ค่ะ
หลักคิดหรือแรงบันดาลใจส�าหรับเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการใช้ชีวิตใน
สังคมยุคดิจิตอล
	 ปัจจุบัน	เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกล	มีสื่อ	มีข้อมูลข่าวสาร	(Information)	
จากออนไลน์มากมาย	 เราจะต้องเลือกใช้ข้อมูลที่อยู่บนโลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์
แล้วมีการคัดกรอง	อันไหนเชื่อถือได้	อันไหนเป็นประโยชน์	ทุกวันนี้เรามีความสะดวก
เพิ่มมากขึ้น	ง่ายต่อการที่เราจะเรียนรู้ค้นคว้าหาข้อมูลมากขึ้น		อยากให้น้องๆ	เยาวชน	
มคีวามคดิหรอืมคีวามกระตอืรอืร้นหาส่ิงดีๆ เข้าตวั	จากสิง่ท่ีเป็นอยู	่ณ	 ปัจจบุนั	คนสมัยก่อน
ย้อนไป	10	ปีทีแ่ล้ว	อาจจะยากทีจ่ะหาข้อมลูอะไรสกัอย่าง	อยากท�าอาหาร	เราจะต้องไป
ร้านหนงัสือเพือ่ซือ้ต�าราอาหารอย่างเดียว	แต่ว่าสมัยนีเ้กอืบทกุคนมโีทรศพัท์	มีสมาร์ทโฟน	มี
อินเทอร์เน็ต	 ก็แบบสามารถ	 Search	 หาข้อมูลอะไรได้ง่ายมาก	 การที่เราจะเรียนรู้
หรือว่าพัฒนาตัวเองจากสื่อออนไลน์ที่มีอยู่	 ก็ง่ายมาก	 เพียงอยากให้น้องๆใช้สิ่งต่างๆ
เหล่านี้	ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

เยาวชนกับกระแสสื่อสังคมหรือว่า Social Media 
	 ชีวิตคนเราทุกวันนี้	ผูกพันกับโซเชียลมีเดียค่อนข้างมาก	ไม่สามารถแยกออก
จากกนัได้เลย	Social	Media	เป็นแพลตฟอร์ม	เป็นพ้ืนทีท่ีด่	ีส�าหรับใครกไ็ด้	ไม่จ�าเป็นว่า
เป็นนักข่าว	เป็นส�านักพิมพ์	ก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้		คือ	ทุกคน
สามารถน�าเสนอผลงานของตัวเอง	Present	ตัวเอง	แสดงความคิดเห็นได้ในโลก
ออนไลน์โดยง่าย	 ซึง่เป็นโอกาสท่ีดทีีเ่ราจะแบ่งปันข้อมลู	 แต่เรากต้็องมคีวามรบัผิดชอบ
ในความเทจ็จริงของข้อมูล	 ถ้าเราใช้มนัในทางทีผ่ดิ	 เช่น	 วพิากษ์วจิารณ์คนอ่ืนในเชิงลบ	
ท�าให้คนอื่นเสียหายจากการโพสต์หรือคอมเมนท์	 หรือแม้กระทั่งการโพสต์ข้อความที่
เป็นเทจ็	 ด้วยความง่ายและไวของ	 Social	media	 ท�าให้บางทเีวลาเรารบัข้อมูลมาแล้ว
รีบแชร์ตอ่โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดก่ีอน	 อาจจะกลายเป็นว่าเราเผยแพร่ข้อมลูทีค่ลาดเคลือ่น
หรอืไม่เป็นจริง	ซึง่ก่อให้เกิดผลเสยีตามมา	เช่นสร้างความตืน่ตระหนกหรอืความเสียหาย
แก่ผู้อื่น	ในด้านของการเสพสื่อเอง	ผู้เสพสื่อก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกัน	เช่นเวลา
เราติดตามใครสักคนใน	Social	media	เราอาจจะเห็นแต่สิ่งที่ดี	เพราะเป็นธรรมดาที่	
                                                                        ..........อ่านต่อหน้า 25 
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	 1.	บริษัท	 เนสท์เล่	 (ไทย)	จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขท่ี	 40	 ซอยเสรีไทย	 87	
แขวงมีนบุรี	เขตมนีบุรี	กรงุเทพฯ	ขอเพิม่เติม
การรับรอง	3	รายการ	
	 2.	บรษิทั	ทสัแทค็	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที่	 406/35	 หมู ่บ้านอาร์	 เค	 พาร์ค	
ถนนเลียบคลองสอง	แขวงบางชัน	 เขต
คลองสามวา	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	16	รายการ
	 3.	ร้านญวนย�าบกฮาลาล	สถานทีผ่ลติ
เลขที	่137/3	ถนนเลียบวารี	แขวงกระทุม่ราย	
เขตหนองจอก	 กรุงเทพฯ	 ขอการรับรอง
ใหม่	1	รายการ
	 4.	 บริษัท	 เอสทูจี	 (888)	 จ�ากัด	
สถานทีผ่ลติเลขที	่168/9	นคิมอตุสาหกรรม
ลาดกระบงั	ซอยฉลองกรงุ	31	แขวงล�าปลาทวิ	
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ผลิตให้กับ
ผูว่้าจ้างผลติ	(OEM)	1	สถานประกอบการ	
ได้แก่
	 (1)	บรษิทั	บญุรอดเทรดด้ิง	จ�ากัด	
ที่อยู ่	 1003	 ถนนสามเสน	 แขวงถนน
นครไชยศรี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	5	รายการ
	 5.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)	(อาหารแปรรูป	มีนบุรี	2)	

สถานท่ีผลติเลขที	่20/2	หมูท่ี่	3	ถนนสุวนิทวงศ์	
แขวงแสนแสบ	เขตมีนบรุ	ีกรงุเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	 72	 รายการ	 และขอเพิ่มการ
รับรอง	22	รายการ	และผลิตให ้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 12	 สถานประกอบ
การ	ได้แก่
	 (1)	AL	HELAL	FOR	IMPORT	&	
EXPORT	W.L.L	 ที่อยู่	 P.O.Box	 20500	
Manama,	Kingdom	of	Bahrain	ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ
	 (2)	Angliss	Singapore	Pte	Ltd	
ที่อยู่	 232	 Pandan	 Loop	 Singapore,	
128420	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 (3)	AsRopa	Food	Gmbh	ที่อยู่	
Berliner	 Str.6,21509	 Glinde	 ขอต่อ
อายุการรับรอง	1	รายการ
	 (4)	CMM	Marketing	Management	
Pte	Ltd	ท่ีอยู	่6	Mandai	Link	Singapore,	
728652	ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 (5)	CP	Foods	Singapore	Pte.	
Ltd.	 ที่อยู่	 115	 EUNOS	 AVENUE	 3	 #	
05-06	Zhaolim	Building	SINGAPORE	
409839	ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 (6)	CP	Foods	UK	Limited	ที่
อยู่	Avon	House,	Hartlebury	Trading	

Estate,	Nrkidderminster,	Worcestershire,	
DY10	4JB	ขอต่ออายกุารรบัรอง	7	รายการ
	 (7)	CS	TAY	Foods	Pte	Ltd	
ท่ีอยู	่ 64	 Woodlands	 Terrace,	 Wood-
lands	East	Industrial	Estate,	Singapore,	
738468	ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 (8)	Goh	Joo	Hin		Pte	Ltd	
ที่อยู่	2		Link	Road	Singapore,	619024	
ขอต่ออายุการรับรอง	5	รายการ
	 (9)	DELTA	FOODS	LTD	ที่อยู่	8	
Bute	Business	Park,	Rothesay	Isle	of	
Bute.PA200	DY	United	Kingdom	ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ
	 (10)	Westbridge	Foods	Limited	
ทีอ่ยู	่Polonia	House,	Enigma	Commercial	
Centre,	 Sandys	 Road,	 Malvern	
WR1141JJ,	the	United	Kingdom	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	5	รายการ
	 (11)	Suntory	F&B	International	
(H.K.)	CO.,	Ltd.	ท่ีอยู	่Unit	2104	&	2105,	
21/F,	Causeway	Bay	Plaza	I,	489	
Hennessy	road	ขอต่ออายุการรับรอง	2	
รายการ
	 (12)	Middle	 East	 Foodstuff	
Company	ทีอ่ยู	่C/35	Retaj	building,New	

HALAL  
	 เดือนมิถุนายน	2564	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ได้มีมติในการประชุมครั้งที่	6/2564	วันที่	5	มิถุนายน	2564	
อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล	 จ�านวน	 30	 สถานประกอบการ	 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์
ของผู้ว่าจ้างผลติ	14	แห่ง	ยกเลิกผลติภณัฑ์บางรายการ	จ�านวน	10	แห่ง	ยกเลิกสถานประกอบการเนือ่งจากยกเลกิการต่ออาย	ุจ�านวน	1	แห่ง	
และแจ้งยกเลิกการรับรองฮาลาล	จ�านวน	5	แห่ง	ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล
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vegetable	market,	P.O.	box	6753	
Doha,	Qatar	ขอต่ออายกุารรบัรอง	3	รายการ
	 6.	 บริษัท	 โอเพนแลนด์	 ฟู้ดส์	
จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	16	ซอยฉิมพลี	3	
แขวงฉิมพลี	 เขตตลิ่ งชัน	 กรุ ง เทพฯ						
ผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	 (OEM)	 1	 สถาน
ประกอบการ	ได้แก่
	 (1)	บริษทั	ฟู้ดสตาร์	สยาม	โกลบอล	
จ�ากดั	ทีอ่ยู	่399/588	หมูท่ี	่2	ต�าบลบ้านเก่า	
อ�าเภอพานทอง	 จังหวัดชลบุรี	 ขอการ
รับรองใหม่	1	รายการ
	 7.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เอส	 เอส	
เทรนอินเตอร์โปรดักส์	 สถานที่ผลิตเลขที่	
35,	37,	39,	41,	43		ซอยศาลธนบรุ	ี19	แยก	2	
แขวงบางหว้า	 เขตภาษีเจริญ	 กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 8.	 ร้านเฮลตี้โฮม	 สถานที่ผลิต
เลขที่	 96/1	 ซอยจรัญสนิทวงศ์	 97	 ถนน
จรัญสนิทวงศ์	 แขวงบางอ้อ	 เขตบางพลัด	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรับรอง	8	รายการ
	 9.	บริษัท	ยาคูลท์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	1/3	หมู่	2	ถนน
วภิาวดีรังสิต	 แขวงตลาดบางเขน	 เขตหลักสี่	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรับรอง	1	รายการ	
	 10.	บรษิทั	เฮลซ์เทรดด้ิง	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(โรง	1)	สถานที่ผลิตเลขที่	7/1	ซอย
เสรีไทย	58	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	เขต
มีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการรับรอง	
11	รายการ
	 11.	บรษิทั	เฮลซ์เทรดด้ิง	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (โรง	 2)	 สถานที่ผลิตเลขที่	 14/2	
ซอยเสรีไทย	58	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	
เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ
	 12.	บริษัท	ที.วี.	ฟู้ด	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลิตเลขที่	 9	 ซอยเฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	
ซอย	48	แยก	14	ถนนสุขุมวิท	103	แขวง
ดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ

	 13.	บริษัท	สยามฟู้ดเทค	จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	98	ซอยทวีวัฒนา	19/1	ถนน
ทวีวัฒนา	 แขวงทวีวัฒนา	 เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	9	รายการ	
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	2	รายการ
	 14.	บรษัิท	อคัรวินท์	อนิเตอร์ฟูด้	
จ�ากดั	สถานท่ีผลติเลขที	่2	ซอยเทยีนทะเล	26	
แยก	1	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวง
ท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ขอต่อ
อายุการรับรอง	39	รายการ	
	 15.	บรษิทั	ทาเลนท์	จ�ากดั	สถานท่ีผลติ
เลขที่	2825-2827	ถนนพัฒนาการ	แขวง
พฒันาการ	เขตสวนหลวงกรงุเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	 1	 รายการ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	655	รายการ	และขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	40	รายการ								
	 16.	บริษัท	มอนเดลีซ	อินเตอร์
เนชนัแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานท่ีผลติ
เลขที่	102/1	หมู่ที่	4	ถนนฉลองกรุง	แขวง
ล�าปลาทวิ	เขตลาดกระบัง	กรงุเทพฯ	ขอเพิม่
การรับรอง	7	รายการ
	 17.	 ศูนย์สมุนไพรพิมพาเภสัช	
สถานท่ีผลิตเลขท่ี	15	ซอยอ่อนนุช	55	
ถนนอ่อนนุช	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	2	รายการ	
และขอเพิ่มเติมการรับรอง	2	รายการ	
	 18.	โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน	ี
สถานที่ผลิตเลขที่	 679	 ถนนรามอินทรา	
แขวงคันนายาว	 เขตคันนายาว	 กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 19.	 บรษัิท	 สไมลย์ี	 คอร์ปอเรช่ัน	
จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขที	่18	ซอย	48	แยก	24	
ถนนเฉลิมพระเกียรต	ิร.9		แขวงดอกไม้	เขต
ประเวศ	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการรับรอง	
3	 รายการ	 และขอเพิ่มเติมการรับรอง	 6	
รายการ
	 20.	บรษิทั	 จรีะพนัธ์	คอร์ปอเรชัน่	
จ�ากัด	สถานท่ีผลติเลขที	่911	ถนนพระรามเก้า
ตัดใหม่	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	

กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 21.	นางมาเรยีม	ซาลลี	สถานท่ีผลิต
เลขที่	เลขที่	6/31	หมู่	3	ซอยรามค�าแหง	
128	ถนนรามค�าแหง	แขวงสะพานสูง	ขอต่อ
อายุการรับรอง	5	รายการ
	 22.	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั	 สหพฒันกิจ	
สถานที่ผลิตเลขที่	781-783	ถนนทรงวาด	
แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ						
	 23.	บรษัิท	ไทยธญัญาอนิเตอร์ฟูด๊	
จ�ากดั	 สถานทีผ่ลติเลขที	่ 15-18	ซอยเอกชยั	
43/2-3	 ถนนเอกชัย	 แขวงคลองบางบอน	
เขตบางบอน	กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	
26	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	2	
รายการ
	 24.	 บริษัท	 สไมล์ภัณฑ์	 จ�ากัด	
สถานท่ีผลติเลขท่ี	432	ซอยพระยามนธาตฯุ	
แยก	 35-9	 แขวงบางบอน	 เขตบางบอน	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	13	รายการ
	 25.	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 เอ็มอาร์	
ถนอมทรพัย์	ฮาลาลฟูด๊ส์	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	92	
หมู	่4	ซอยราษฎร์อทิุศ	20	ถนนราษฎร์อทุศิ	
แขวงแสนแสบ	 เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ขอ
ต่ออายุการรับรอง	10	รายการ	
	 26.	 บริษัท	 โอสถสภา	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 (โรงงานหัวหมาก)	 สถานที่ผลิต
เลขที	่348		ถนนรามค�าแหง		แขวงหัวหมาก		
เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	59	รายการ
	 27.	 บริษัท	 ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล	
อตุสาหกรรม	จ�ากัด	สถานท่ีผลติเลขท่ี	288/18		
ถนนเอกชยั		แขวงคลองบางพราน		เขตบางบอน	
กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรอง	6	รายการ
	 28.	บรษิทั	แม่อรณุ	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที	่54/1	หมู	่5	ถนนนวมนิทร์		แขวงคลองกุม่		
เขตบึงกุม่	กรงุเทพฯ		ขอต่ออายกุารรบัรอง	
9	รายการ	
	 29.	บรษัิท	ยนูลิเีวอร์	ไทย	โฮลดิง้ส์	
จ�ากดั	สถานท่ีผลติเลขท่ี	38	นคิมอตุสาหกรรม



ลาดกระบงั		ซอยฉลองกรงุ	31		แขวงล�าปลาทวิ	
เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 ขอต่ออายุการ
รับรอง	24	รายการ	
	 30.	 ครวัคณุเอก	 โดยนายเอกรนิทร์	
อยู่บ�ารุง	(ร้านอาหารฮาลาล)	สถานที่ผลิต
เลขที.่...	ซอยสุเหร่าคลองตัน	ถนนรามค�าแหง	
แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพฯ	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
 1.กรณียกเลิกการรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์บางรายการ เนื่องจากยกเลิก
การผลิต
	 1.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(มหาชน)	(อาหารแปรรูป	มีนบุรี	2)	
สถานท่ีผลิตเลขที	่20/2	หมูท่ี่	3	ถนนสุวนิทวงศ์	
แขวงแสนแสบ	เขตมนีบรุ	ีกรงุเทพฯ	จ�านวน	
16	รายการ	และยกเลกิรายการของผูว่้าจ้างผลติ	
(OEM)	 6	 สถานประกอบการ	 จ�านวน	 6	
รายการ	ได้แก่
	 1.1	VA L I O - AV I C O L A	
GEFLUGELFLE ISCH	 VERTR IEBS	
GMBH.	จ�านวน	1	รายการ
	 1.2	Goh	Joo	Hin		Pte	Ltd	
จ�านวน	1	รายการ
	 1.3	 CS	 TAY	 Foods	 Pte	 Ltd	
จ�านวน	1	รายการ
	 1.4	 Anatis	 Foods	 (Hong	
Kong)	Limited	จ�านวน	2	รายการ
	 1.5	 Paulsen	 Food	 GmbH	
จ�านวน	1	รายการ
	 2.ศูนย ์สมุนไพรพิมพาเภสัช	
สถานที่ผลิตเลขที่	 15	 ซอยอ่อนนุช	 55	
ถนนอ่อนนุช	 แขวงประเวศ	 เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	29	รายการ
	 3.	 ร้านเฮลตี้โฮม	 สถานที่ผลิต
เลขที่	 96/1	 ซอยจรัญสนิทวงศ์	 97	 ถนน
จรัญสนิทวงศ์	แขวงบางอ้อ	เขต	บางพลัด	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	2	รายการ

	 4 . 	บริ ษัท 	 ที .วี . 	 ฟู ้ ด 	จ� า กัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	9	ซอยเฉลิมพระเกียรติ	
ร.9	ซอย	48	แยก	14	ถนนสุขุมวิท	103	
แขวงดอกไม้	 เขตประเวศ	 กรุงเทพฯ	
จ�านวน	2	รายการ
	 5.	 บริษัท	 สยามฟู้ดเทค	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิตเลขที่	98	ซอยทวีวัฒนา	19/1	
ถนนทววัีฒนา	 แขวงทววีฒันา	 เขตทวีวฒันา	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	2	รายการ	
	 6.	บริษัท	ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 15-18	 ซอย
เอกชยั	43/2-3	ถนนเอกชยั	แขวงคลองบางบอน	
เขต	บางบอน	กรงุเทพฯ	จ�านวน	6	รายการ
	 7.	บริษัท	ทาเลนท์	จ�ากัด	สถาน
ที่ผลิตเลขที่	2825-2827	ถนนพัฒนาการ	
แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	
จ�านวน	1	รายการ
	 8.	บรษัิท	ยนูลิเีวอร์	ไทย	โฮลดิง้ส์	
จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขที	่38	นคิมอตุสาหกรรม
ลาดกระบงั	ซอยฉลองกรงุ	31	แขวงล�าปลาทวิ	
เขตลาดกระบัง	กรงุเทพฯ	จ�านวน	2	รายการ
	 9.	บรษิทั	แม่อรณุ	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที่	 54/1	 หมู่	 5	 ถนนนวมินทร์	 แขวง
คลองกุ ่ม	 เขตบึงกุ่ม	 กรุงเทพมหานคร	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ
	 10.	บริษัท	สไมลีย์	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขที	่18	ซอย	48	แยก	24	
ถนนเฉลิมพระเกียรติ	 ร.9	 แขวงดอกไม้	
เขตประเวศ	จ�านวน	11	รายการ

 2.กรณีขอยกเลิกการรับรองฮา
ลาลสถานประกอบการ 
	 1.	 บริษัท	 ร่มเกล้าเพลซ	 จ�ากัด	
สถานที่ผลิต	เลขที่	82	ถนนร่มเกล้า	แขวง
มีนบุรี	 เขตมีนบุรี	 กรุงเทพฯ	 จ�านวน	 1	
รายการ
 3.กรณีแจ้งยกเลิกการรับรองฮา
ลาลสถานประกอบการ
	 1.	บรษิทั	ทองเพชร	อาหารไทย	จ�ากดั	

สถานท่ีผลติเลขท่ี	50	ซ.ลมิพระเกยีรต	ิร.9	
ซ.65	แยก	2		แขวงประเวศ	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ	
	 2.	บรษิทั	โอ	ว	ีไวท์	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที่	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 อาคาร	 2	
ช้ัน	3	GATE	31,	GATE	45,	อาคาร	1	ชัน้	3	
GATE	23,	อาคาร	1	BUS	GATE	1-7	และ
อาคาร	2	ชัน้	4	แขวงดอนเมอืง	เขตดอนเมอืง	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	5	รายการ
	 3.	 ไพศาล	 รุ่งจิรา	 สถานที่ผลิต
เลขที่	26	ซอยนวมินทร์	163	แยก	9	ถนน
นวมินทร์	แขวงรามอินทรา	เขตคันนายาว	
กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ
 
	 4.	บรษิทั	อนิสไปร์	ซคัเซส	โปรดกัส์	
จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 371	 ซอยพุทธ
มณฑลสาย	3	ซอย	18/4		แขวงศาลาธรรมสพน์	
เขตทววีฒันา	กรงุเทพฯ	จ�านวน	3	รายการ
	 5.	บรษิทั	ทชัวนั	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ
เลขที่	3/261	หมู่	9	ถนนสุวินทวงศ์	แขวง
ล�าผักชี	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	จ�านวน	
7	รายการ

 หมายเหตุ สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
ได้ที่	 ฝ่ายกิจการฮาลาล	 ส�านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
โทรศัพท์	 0-2949-4184,	 0-2949-4259,	
0-2949-4330	 โทรสาร	 0-2989-7108	
เว็บไซต์	 www.islamicbangkok.or.th	
E-mail	:	islamicbkk.com

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัสสละพียะฮ์ (ถนนตก)

มัสยิดอัสสละพียะฮ์ (ถนนตก)
2827 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
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ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัสสละพียะฮ์ (ถนนตก)

มัสยิดอัสสละพียะฮ์ (ถนนตก)
2827 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ต่อจากหน้า 21 
คนส่วนใหญ่จะเลือกโชว์แค่ด้านท่ีดีของตัวเอง	 การที่เรา
เห็นสิ่งดีๆเหล่านั้น	 อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเกิดเป็น
ความอยากกแ็ล้วแต่เราจะรบัมา	ดงันัน้	ทัง้ผูท้ีส่ือ่และเสพสื่อ
โซเชียลมีเดีย	 จึงต้องมีความรับผิดชอบตัวเองและสังคม	
ต้องมีความตระหนักและพยายามใช้สื่อให้เป็นประโยชน์
ให้มากที่สุด
ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่
	 เรื่องของ	Generation	Gap	เป็นปัญหาที่ท้าทาย
ในสงัคมปัจจบุนั	เพราะเดก็รุน่ใหม่มโีอกาสได้เหน็โลกมากขึน้
กว้างขึ้น	 ซึ่ง	 Generation	Gap	นี้เราพูดถึงหลายๆความ
สัมพันธ์	ไม่ว่าจะเป็นทั้งในครอบครัว	พ่อแม่กับลูกๆที่อายุ
ต่างกัน	 คุณครูกับนักเรียน	 หัวหน้างานกับพนักงานใน
บริษัท	หรือว่าเด็กกับผู้ใหญ่ทั่วไปในสังคม		เด็กที่ซึ่งตอนนี้
เราเห็นว่าออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใหญ่
รบัฟังพวกเขา	ซึง่เขาอาจจะรูส้กึว่า	อกีฝ่ายหนึง่เป็นคนละพวก
คุยกนัคนละเรือ่ง	คนละภาษา		เดก็สมยันี	้โตมากบัเทคโนโลยี
ม	ีSocial	Media	ต่างๆ	ซึง่เขาสามารถค้นหาข้อมูลได้มากมาย	
ท�าให้เขาอาจจะมข้ีอมลูและความคดิ	แตกต่างไปจากผูใ้หญ่	
ท�าให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจพวกเขา	แต่จริงๆแล้ว	มีผู้ใหญ่
มากมายที่ เขาพยายามปรับตัวเองตลอดเวลา	และ

ในขณะเดียวกันก็มีเด็กรุ ่นใหม่ที่ยังติดอยู ่ กับความเชื่อเดิมๆ		
ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นแค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียว	 อยู่ที่ว่า	 ใครจะพร้อมเปิดรับ
สิ่งใหม่ๆได้มากกว่า	
	 ดงัน้ันโดยส่วนตวัแล้ว	คดิว่า	การรบัฟังกนัและกันน่าจะเป็น	
Solution	 (ทางออก)	 ท่ีดีท่ีสุด	 พยายามเข้าใจซึ่งกันและกัน	
พยายามมองหาเหตุผลของอีกฝ่ายโดยที่ไม่ยึดติดกับแนวความคิด
ของเราคนเดียว	 ซ่ึงเด็กยุคใหม่อาจจะมีไอเดียที่แปลกใหม่และ
ผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์	 ถ้ามีการแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดใจ	 น่าจะ
เกิดอะไรดีๆมากมาย	
	 ในโอกาสนี้	 ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร	 ที่ให้โอกาสมาพบกบัทกุท่านผ่านสือ่ส่ิงพมิพ์เล่มนี้	
ขอให้เพื่อนคนรุ่นใหม่	เป็นความหวังของครอบครัว	สังคม	และ
ประเทศชาติ	และเริ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป
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28 กรกฎา มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

                      นายวินัย  สะมะอุน    อิหม่าม                        

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

  นายพีระพงษ์  ฮะซัน   คอเต็บ   นายจรัล  ยิดนรดิน    บิหลั่น

มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน)
129 ซอยประชาร่วมใจ 48 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

นายสมาน  อารีย
นายทองดี  โซะมัน

นายอํานวย  ยูฮันเงาะ
นายวิชัย  สะอิ๊นะ

นายมูฮําหมัด  สลาม
นายศุภเลิศ  ศรีบานดอน
นายสุทัศน  ยิดนรดิน
นายภูวดล  บาการี

นายบันฑิตย  สะมะอุน
นางศรินทิพย  เสมอภพ

นางวารี  แขขํา
นางกุลนารี  นุสและ

28 กรกฎา มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

                      นายสมมารถ  ยูซุบ   อิหม่าม                        

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

   นายฉัตรชนก  นิมา  คอเต็บ   นายสุนทร  แสงมาน  บิหลั่น

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์
9 ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

นายสมหวัง  อับดุลลอ
นายศุกรีย  สะเร็ม

นายสุรศักดิ์  บาลีเขต
นายวิรัช  เปยมสวัสดิ์

นายชาลี  อับดุลลอสุวรรณ
นายวิชัย  สอิ๊ดประเสริฐ

นายบัญชา  ฝากคํา
นายนาวี  นุชมี

นายสุชาติ  ชื่นชม
นายเกษม  อายูมัน

นายมีศักดิ์  แสงวิมาน
นายสําราญ  แสนประเสริฐ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

นายอับดุลเราะห์มาน  เยนา
อิหม่าม

                        

กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
และสัปปุรุษประจำมัสยิด

        นายสุรินทร์  ดาราฉาย                         นายสมพงษ์  มีสุวรรณ  
คอเต็บ                                           บิหลั่น

 นายมนตรี  และมัด                     นายสยาม  สุขภิญโญ
 นายปัญญา  สาดและ                 นายวันชัย  มีสุวรรณ
 นายวิรุจน์  เยนา                       นายสมนึก  ทรงเต๊ะ
 นายศุภชัย  ไทยเจริญ                  นายอิมรอน  ทรงเต๊ะ
 นายบรรจง  ดาราฉาย                 นายอัมรินทร์  บุญมา
 นายวรวิทย์  เลาะมะ                 นายสรพงษ์  ทรงเต๊ะ

มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ)
242  ซอยปรีดีพนมยงค์ 4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

26
เส้นทางช้างเผือก
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์



28 กรกฎา มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

                      นายวินัย  สะมะอุน    อิหม่าม                        

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

  นายพีระพงษ์  ฮะซัน   คอเต็บ   นายจรัล  ยิดนรดิน    บิหลั่น

มัสยิดกามาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน)
129 ซอยประชาร่วมใจ 48 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

นายสมาน  อารีย
นายทองดี  โซะมัน

นายอํานวย  ยูฮันเงาะ
นายวิชัย  สะอิ๊นะ

นายมูฮําหมัด  สลาม
นายศุภเลิศ  ศรีบานดอน
นายสุทัศน  ยิดนรดิน
นายภูวดล  บาการี

นายบันฑิตย  สะมะอุน
นางศรินทิพย  เสมอภพ

นางวารี  แขขํา
นางกุลนารี  นุสและ

28 กรกฎา มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

                      นายสมมารถ  ยูซุบ   อิหม่าม                        

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด

   นายฉัตรชนก  นิมา  คอเต็บ   นายสุนทร  แสงมาน  บิหลั่น

มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์
9 ซอยประชาอุทิศ 69 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

นายสมหวัง  อับดุลลอ
นายศุกรีย  สะเร็ม

นายสุรศักดิ์  บาลีเขต
นายวิรัช  เปยมสวัสดิ์

นายชาลี  อับดุลลอสุวรรณ
นายวิชัย  สอิ๊ดประเสริฐ

นายบัญชา  ฝากคํา
นายนาวี  นุชมี

นายสุชาติ  ชื่นชม
นายเกษม  อายูมัน

นายมีศักดิ์  แสงวิมาน
นายสําราญ  แสนประเสริฐ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

นายอับดุลเราะห์มาน  เยนา
อิหม่าม

                        

กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
และสัปปุรุษประจำมัสยิด

        นายสุรินทร์  ดาราฉาย                         นายสมพงษ์  มีสุวรรณ  
คอเต็บ                                           บิหลั่น

 นายมนตรี  และมัด                     นายสยาม  สุขภิญโญ
 นายปัญญา  สาดและ                 นายวันชัย  มีสุวรรณ
 นายวิรุจน์  เยนา                       นายสมนึก  ทรงเต๊ะ
 นายศุภชัย  ไทยเจริญ                  นายอิมรอน  ทรงเต๊ะ
 นายบรรจง  ดาราฉาย                 นายอัมรินทร์  บุญมา
 นายวรวิทย์  เลาะมะ                 นายสรพงษ์  ทรงเต๊ะ

มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ)
242  ซอยปรีดีพนมยงค์ 4 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เส้นทางช้างเผือก
27

กอ.กทม
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์



28
ขับเคลื่อน กอ.กทม.

กอ.กทม.จัดรายการ ICOB Live 
ผ่านระบบออนไลน์

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

	 ในช่วงเดอืนรอมฎอน	ฮ.ศ.	1442	(13	เม.ย.-12	พ.ค.
2564)	กอ.กทม.โดยผ่ายสือ่สารองค์กร	ได้จดัรายการ	ICOB	Live	
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการและภารกิจของ	 กอ.กทม.	
ซึง่มวีทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ความรู ้	และได้
เ ชิญเยาวชนที่ ไ ด ้ รั บ ทุนการศึกษาของคณะกรรมการ
อสิลามประจ�ากรุงเทพมหานครมาร่วมรายการด้วย	รายการ
ได้แบ่งเป็น	4	ช่วง	คอื	Ramadan	Love	เวลา	17.30	–	18.50	น.
และ	Ramadan	Life	เวลา	21.30	–	22.30	น.	และ	Ramadan	
Life	(Rerun)	เวลา	04.00	–	05.00	น.	และ	6	Day-Story	
เวลา	17.30	–	18.50	น.	ซึ่งได้จัดท�าในระบบออนไลน	์
มีนายอนุสรณ ์ 	องอาจ	ประธานฝ ่าย ส่ือสารองค ์กร	
เป็นผู้ด�าเนินรายการ

ข่าว

28
ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์


