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E d i t o r ’ s
T a l k

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

 “วารสารมุสลิม กทม. นิวส์” ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนครเล่มนี้ 
เป็นเล่มประจ�ำเดือนกนัยำยน - ตุลำคม 2564 เป็นเล่มท่ี 61 จดัพมิพ์ออกสูส่ำยตำผูอ่้ำนทุก 2 เดอืน เพือ่เผยแผ่
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับอิสลำมและมุสลิม รวมทั้งกำรเผยแพร่กจิกรรม/กจิกำรของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำม
ประจ�ำกรุงเทพมหำนครสู่สังคม เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ
 ในช่วงเวลำนี ้กระแสกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 อำจลดจ�ำนวนท้ังผูต้ดิเชือ้ใหม่และผู้เสยีชีวิตลง 
แต่ก็ยังนอนใจไม่ได้ เพรำะควำมรวดเร็วและควำมรุนแรงของไวรัสชนิดนี้ ก็มีโอกำสแพร่ขยำยสำยพันธุ์ใหม่
ได้ตลอดเวลำ ในท�ำนองเดียวกัน ขณะนี้ มัสยิดหลำยแห่ง โดยเฉพำะมัสยิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ได้ขอเปิด
ให้มีกำรปฏบิติัละหมำดญะมำอะฮ์ (ละหมำดประจ�ำเวลำ) และละหมำดญมุอะฮ์ (ละหมำดวนัศกุร์ประจ�ำสปัดำห์) 
บ้ำงแล้ว เพื่อเสริมสร้ำงควำมมีชีวิตชีวำแห่งกำรปฏิบัติกำรภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ำ หลังจำกที่จุฬำรำชมนตรี ได้มี
ประกำศปิดกำรจัดกิจกรรมทุกรูปแบบที่มัสยิด เพื่อลดภำวะแห่งกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสมำนับเป็นเวลำ
มำกกว่ำ 6 เดือน – อัลฮัมดุลิลลำฮ์
 แน่นอน กำรท�ำงำนแบบ Work From Home หรือ WFH ท�ำให้มีโอกำสได้เขียนหนังสือวิชำกำร
ทีต้ั่งใจไว้ได้ระดับหน่ึง และได้อ่ำนบทควำมวิจยัเรือ่ง “Concept of Al-Amanah (Trustworthiness) and    
Al-Mas’uliyah (Responsibility) for Human’s Character from Ethical Islamic Perspective” 
หรือ “แนวคิดของอัล-อะมำนะฮ์ (ควำมเช่ือมั่น-ซื่อสัตย์) และอัล-มัสอูลียะฮ์ (ควำมรับผิดชอบ) ส�ำหรับ
คุณลักษณะของมนุษย์ตำมมุมมองแห่งจริยธรรมอิสลำม” ซึ่งเขียนโดย Mohd Hasrul Shuhari และคณะ จำก 
University of Sultan Zainal Abidin, Malaysia จะขออนุญำตน�ำองค์ควำมรู้ดังกล่ำวมำ “แบ่งปัน” กับท่ำน
ผู้อ่ำนหรือสมำชิกของวำรสำร “มุสลิม กทม. นิวส์” มำ ณ โอกำสนี้

	 “แท้จริง	 เราได้เสนอการอะมานะฮ์แก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและ
แผ่นดิน	และขุนเขาทั้งหลาย	แต่พวกมันปฏิเสธจะแบกรับมัน
และกลวัต่อมนั	(คอืภาระอนัหนกัอึง้)	และมนษุย์ได้แบกรับมนั	
แท้จริงเขา	(มนุษย์)	เป็นผู้อธรรมงมงายยิ่ง”	
																																	(อัลอะห์ซาบ	:	73)



 อัล-อะมำนะฮ์ (الأمانة – Trustworthiness) และอัล-มัสอูลียะฮ์ (املسؤولية - Responsibility) หมำยถึง ลักษณะทำงจริยธรรม
ของมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน โดยเฉพำะมุสลิมทุกคน ถือเป็นคุณสมบัติอันสูงส่ง คุณลักษณะทั้งสองนี้ มีนักวิชำกำรอสิลำม 
เช่น al-Ghazali (505H) และนักอรรถำธิบำยอัลกุรอำนหลำยท่ำน ได้สร้ำงควำมเข้ำใจค�ำดังกล่ำวผ่ำนผลงำนของพวกเขำ 
สรุปว่ำแนวควำมคิดของอัล-อะมำนะฮ์และอัล-มัสอูลียะฮ์ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณลักษณะของมนุษย์ในหมู่มุสลิมตำมมุมมอง
ของศำสนำอิสลำมได้อย่ำงชัดเจน
 อัล-อะมำนะฮ์และอัล-มัสอูลียะฮ์ ถือเป็นข้อบังคับส�ำหรับมุสลิมทุกคน ซึ่งแสดงถึงอุปนิสัยที่ก�ำหนดศีลธรรมอันดีของบุคคล
ในกจิวตัรประจ�ำวนั ศำสนำอสิลำมเรียกร้องให้ประชำคม (อมุมะฮ์) มลัีกษณะเฉพำะโดยธรรมชำตขิองควำมไว้วำงใจ ตำมนยัแห่งโองกำร
อลักรุอำนและหะดษีของท่ำนศำสนทตูมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซัลลมั นอกจำกนี ้ กำรก�ำหนดอนำคตของสงัคม ยงัเป็นตวัก�ำหนด
ควำมยัง่ยนืของกำรบริหำรจัดกำรในองค์กรด้วย ดังน้ัน งำนธรุกำรท้ังหลำย ต้องได้รบักำรจดักำรด้วยควำมระมดัระวงั เพือ่ไม่ให้ปนเป้ือน
กับส่วนประกอบที่ทุจริตหรือไม่ถูกต้องตำมศำสนบัญญัติอิสลำมทุกรูปแบบ  เนื่องจำกกิจกรรมกำรจัดกำรองค์กรเป็นองค์ประกอบ
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ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบของกฎหมำยอิสลำม บ่อยครั้งเรำมัก
พบเห็นหลำยกรณีของกำรท�ำลำยล้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันผ่ำนสื่อสำร
สังคมทั่วไป 
 อัล-อะมำนะฮ์และอัล-มัสอูลียะฮ์ ย่อมมีควำมสัมพันธ์กันในฐำนะ
แสดงออกของควำมไว้วำงใจทีจ่ะด�ำเนินกำรด้วยควำมรับผิดชอบ โดยเป็นพื้นฐำน
ของควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของมนุษย์ อัล-อะมำนะฮ์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของอำคำรพื้นฐำนแห ่งกำรสร ้ำงปฏิสัมพันธ ์กับพระผู ้ เป ็นเจ ้ำ มนุษย์ 
สิ่งแวดล้อม หำกบุคคลใดล้มเหลวในกำรรักษำอำณัติดังกล่ำว เขำต้องรับโทษ
เป็นกำรตอบแทน  ดังปรำกฎควำมหมำยแห่งอัลกุรอำนที่กล่ำวถึงอัล-อะมำนะฮ์ 
ดังนี้ 
 “แท้จริง เราได้เสนอการอะมานะฮ์แก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน 
และขุนเขาทั้งหลาย แต่พวกมันปฏิเสธจะแบกรับมันและกลัวต่อมัน (คือภาระ
อนัหนกัอึง้) และมนษุย์ได้แบกรบัมนั แท้จรงิเขา (มนษุย์) เป็นผูอ้ธรรมงมงายย่ิง” 
(อัลอะห์ซาบ : 73)  
  กำรป้องกนัและรกัษำอลั-อะมำนะฮ์อย่ำงเหมำะสม เป็นลกัษณะธรรมชำติ
ของมลำอิกะฮ์ (เทวทูต) นบีและศำสนทูตและกลุ่มผู้มีตักวำ (ควำมย�ำเกรงต่อ
พระเจ้ำ) อลั-อะมำนะฮ์ส�ำหรบัผูน้�ำคอื กำรดะอ์วะฮ์ (ให้ควำมรูแ้ละสัง่สอนอสิลำม) 
เพือ่สอนผู้ไม่ได้รับควำมยุติธรรม ปกป้องสิทธิของมุสลิมและเด็กก�ำพร้ำ  อุละมำอ์ 
(นักวิชำกำรอิสลำม) รักษำอัล-อะมำนะฮ์ด้วยกำรสอนศำสนำอิสลำมแก่สังคม จึง
มีส่วนท�ำให้บิดำมำรดำได้รับควำมไว้วำงใจให้รักษำอัล-อะมำนะฮ์ของตน 

อัล-อะมานะฮ์
Tr u s t w o r t h i n e s s
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โดยให้กำรศึกษำแก่บุตรหลำน ควำมจริง อัล-อะมำนะฮ์ส�ำหรับอิหม่ำมหรือผู้น�ำกำรละหมำดแบบรวมหรือญะมำอะฮ์คือ คนที่ปรำศ
จำกฟำซิกทำงจิตวิญญำณ (ไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์) ทั้งนี้ เพรำะว่ำอิหม่ำมเป็นเหมือนผู้แทนแห่งกำรช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้น เขำควรเป็น
หนึ่งในชุมชนที่ดีที่สุด อัลลอฮ์ (ซุบฯ) ได้ตรัสในอัลกุรอำน ควำมว่ำ:
 “แท้จริง อัลลอฮ์ทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของฝากแก่เจ้าของของมัน และเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คน 
พวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม แท้จริง อัลลอฮ์ทรงแนะน�าพวกเจ้าด้วยสิ่งซึ่งดีจริง ๆ แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรง
ได้ยินและทรงเห็น” (อัล-นิสำอ์ : 58)
 ข้อสรุปที่ได้จำกบทควำมเรื่องนี้คือ อัล-อะมำนะฮ์และอัล-มัสอูลียะฮ์ หมำยถึง บำงสิ่งบำงอย่ำงที่มอบให้กับบุคคลหนึ่ง
เพือ่ด�ำเนนิกำรหรอืรักษำไว้ และบคุคลน้ันจะต้องรับผดิชอบต่อข้อผดิพลำดหรอืควำมเสยีหำยท่ีเกดิข้ึน ในกรณดีงักล่ำว บคุคลทีไ่ด้รับ
มอบหมำยด้วยอลั-อะมำนะฮ์ จะต้องมีควำมรับผิดชอบและต้องได้รับโทษตำมควำมผดิของเขำ อลั-อะมำนะฮ์ในท่ีนี ่เป็นหน้ำทีท้ั่งหมด
ที่อัลลอฮ์ (ซุบฯ) มอบหมำยให้กับมนุษยชำติ และพวกเขำจะถูกทรมำนหำกไม่เชื่อฟัง ผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จก็จะได้รับรำงวัล
ตอบแทน ไม่ต้องพูดถึงว่ำ อัล-อะมำนะฮ์มีควำมสัมพันธ์สูงกับอัล-อีมำน(กำรศรัทธำ) หำกได้รับกำรดูแลรักษำเป็นอย่ำงดีแล้ว 
อีมำนของพวกเขำจะได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี  ดังนั้น องค์ประกอบทั้งสองนี้ จะกระตุ้นให้บุคคลไม่กระท�ำกำรทรยศหักหลัง
และ/หรือกระท�ำในสิ่งที่คล้ำยกัน เพื่่อน�ำพำตนเองและองค์กรสู่ควำมดีงำมและควำมเจริญก้ำวหน้ำเป็นส�ำคัญ
 ในโอกำสนี้ ขอเรียนว่ำ ถึงแม้กระแสของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีผลกระทบกับสังคมมนุษย์ คงจะไม่เป็น 
“ศูนย์” ภำยในเร็ววันนี้ก็ตำม เรำก็จะต้องปรับตนเองให้สำมำรถด�ำรงชีวิตระบบสังคมวิถีใหม่หรือ New Normal ต่อไปให้ได้ 
โดยน�ำหลักคิดเกี่ยวกับอัล-อะมำนะฮ์และอัล-มัสอูลียะฮ์มำเติมเต็มชีวิตและจิตวิญญำณแก่ปัจเจกบุคคลสู่ครอบครัว มัสยิด องค์กร 
และสังคมประเทศชำติโดยรวม ก็จะเป็นกำรยกระดับ “คุณภำพชีวิต” อีกมิติหนึ่งอย่ำงแน่นอน  
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ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม 
                        (ตอนที่ 6)  

 นักนิติศำสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่ำ
กำรว่ำจ้ำงท�ำของเป็นแขนงหน่ึงของกำร
ซือ้ขำยล่วงหน้ำ ส่วนฮะนะฟี ถอืว่ำ กำรว่ำจ้ำง
ท�ำของเป ็นข ้อตกลงอย ่ำงหนึ่ งที่ เป ็น
เอกเทศ และแตกต่ำงไปจำกกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
นักวิชำกำรได้ให้ค�ำนิยำมค�ำว่ำ “ว่าจ้าง
ท�าของ” หลำยค�ำนิยำม เช่น “ข้อตกลง
รบัเหมากบันายช่าง ให้ท�าสิง่หนึง่” และว่ำ 
“ข้อตกลงซ้ือของทีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบ
ของผู ้ขาย โดยถือเอาการท�าของเป็น
เงื่อนไขของข้อตกลง” เรียกผู้ซื้อว่ำ ผู้จ้ำง
ท�ำของ และเรียกผู้ขำยว่ำ ผู้รับจ้ำงท�ำของ 
และเรียกสินค้ำว่ำ “ของ”
 
 ข้อตกลงว่าจ ้างท�าของมี
ลกัษณะพิเศษสองประการ
 - ลักษณะพิเศษของกำรซื้อขำย
ล่วงหน้ำคืออนุญำตให้ท�ำข้อตกลงขำย
สินค้ำที่ยังไม่มีขณะท�ำข้อตกลงได้
 - ลักษณะพิเศษอีกประกำรหนึ่ง
ก็คือ เป็นกำรซื้อขำยธรรมดำที่ไม่มีเงื่อนไข 
ในแง่ท่ีอนุญำตให้ซ้ือขำยด้วยเงินเชื่อได้ 
ไม่จ�ำเป็นต้องจ่ำยล่วงหน้ำเหมือนกับใน
กรณีกำรซื้อขำยล่วงหน้ำ ที่ต้องจ่ำยรำคำ
ก่อนเพรำะในข้อตกลงท�ำของมีกำร “ท�ำ” 
ควบคู่ไปกับกำรขำย “ของ” จึงเหมือนกับ
กำรว่ำจ้ำง และในกำรว่ำจ้ำงนั้น อนุญำต
ให้ค้ำงช�ำระค่ำจ้ำงได้

 

 อรุณ บุญชม

การว่าจ้างท�าของ



7
ธรรมศาสน์อิสลาม

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

โดยแยกกันต่ำงหำกตำมเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละสัญญำ

 ขั้นตอนการปฏิบัติการส�าหรับสัญญาว่าจ้างท�าของฉบับที่หนึ่ง 
และสัญญาว่าจ้างท�าของฉบับที่สอง
 1. สัญญาว่าจ้างท�าของ
ผู้ซื้อ : แสดงควำมจ�ำนงที่จะซื้อสินค้ำ และยื่นข้อเสนอต่อธนำคำรเป็นค�ำร้องต้องกำร
ว่ำจ้ำงท�ำของด้วยรำคำที่แน่นอน ตกลงช�ำระกันเป็นเงินสด หรือเป็นเงินเชื่อ หรือเป็น
งวดๆ (ธนำคำรจะคิดค�ำนวณรำคำตำมปรกติที่จะต้องจ่ำยจริง ในสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของที่
เหมือนกันอีกฉบับหนึ่งบวกก�ำไรที่เหมำะสม) 
ธนาคาร : มีหน้ำที่จัดท�ำสินค้ำที่แน่นอน และส่งมอบตำมก�ำหนดเวลำท่ีตกลงกันไว้ 
(ธนำคำรจะต้องระมัดระวังเรื่องก�ำหนดเวลำนี้ จะต้องตรงกันหรือเหลื่อมกันในเรื่อง
ก�ำหนดเวลำที่จะรับของตำมสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของที่เหมือนกัน)
 2. สัญญาว่าจ้างท�าของอีกฉบับหนึ่งที่เหมือนกัน
ธนาคาร : แสดงควำมจ�ำนงต้องกำรท�ำของตำมท่ีธนำคำรมพีนัธะต้องจดัท�ำให้ตำมสญัญำ
ว่ำจ้ำงท�ำของฉบับแรก (หมำยถึง ต้องมีลักษณะและรำยละเอียดต่ำงๆ เหมือนกัน) และ
ท�ำข้อตกลงกับผู้ขำยที่เป็นผู้รับจ้ำงท�ำของด้วยรำคำและระยะเวลำที่เหมำะสม
ผู้ขาย : มหีน้ำท่ีต้องท�ำของตำมท่ีระบุแน่นอนและส่งมอบตำมเวลำท่ีก�ำหนดทีต่กลงกนัไว้
 3. การส่งมอบและการรับสินค้า
ผู้ขาย : ส่งมอบสินค้ำที่ว่ำจ้ำงท�ำให้แก่ธนำคำรโดยตรง หรือฝ่ำยใดหรือสถำนที่ที่ธนำคำร
ก�ำหนดไว้ในสัญญำ
ธนาคาร : ส่งมอบสินค้ำที่ว่ำจ้ำงท�ำให้แก่ผู้ซื้อด้วยตนเองโดยตรงหรือโดยผ่ำนฝ่ำยใดท่ี
ธนำคำรมอบอ�ำนำจให้ท�ำกำรส่งมอบ รวมท้ังอำจมอบอ�ำนำจให้ผู้ขำยส่งมอบสนิค้ำแก่ผูซ้ื้อ 
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ซ้ือท่ีจะต้องมีควำมมั่นใจว่ำสินค้ำตรงตำมลักษณะท่ีตนต้องกำรตำมที่
ระบุในสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของฉบับที่หนึ่ง แต่ทุกฝ่ำยยังคงต้องรับผิดชอบต่อฝ่ำยที่เป็น
คู่สัญญำของตน

 ธนาคารสามารถใช้รูปแบบ
นี้ได้สองทางคือ
 - อนุญำตให้ธนำคำรซือ้สนิค้ำใดกไ็ด้ 
ด้วยสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของ ภำยหลังจำกรับ
สินค้ำแล้ว ธนำคำรจะขำยสินค้ำนั้นตำม
ธรรมดำ ด้วยรำคำเงินสด หรือเป็นงวด 
หรือเงินเชื่อที่มีก�ำหนดเวลำ
 - อนุญำตให้ธนำคำรเข้ำไปอยู่ใน
สัญญำว่ำจ้ำงท�ำของในฐำนะเป็นผู้ขำยได้ 
ร่วมกับผู้ที่ประสงค์จะซื้อสินค้ำที่ก�ำหนด
แน่นอน และท�ำสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของที่
เหมอืนกนันัน้ในฐำนะทีเ่ป็นผู้ซ้ือ จำกอกีฝ่ำยหนึง่  
เพื่อท�ำให ้ของท่ีตนมีข ้อผูกพันอยู ่กับ
สัญญำฉบับแรก 
 กำรท� ำ สัญญว ่ ำ จ ้ ำ งท� ำ ของ 
สัญญำฉบับแรกอำจเป็นเงินสดหรือเงิน

เชื่อก็ได้ เช่นเดียวกับสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของ
อีกฉบับหนึ่งที่ท�ำขึ้นอำจเป็นเงินสดหรือ
เงินเชื่อก็ได้

 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ข อ ง
ธนาคารอิสลาม
 ตำมรปูแบบของสญัญำว่ำจ้ำงท�ำของ
และสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของอีกฉบับหนึ่งที่
เหมือนกันพร้อมทั้งต้องระบุว่ำ ไม่มีควำม
เกีย่วข้องกนัใดๆทำงด้ำนสิทธ ิ และข้อผกูพัน
ทำงด้ำนกำรเงินระหว่ำง
 - ผู้ขอให้ว่ำจ้ำงท�ำของ (ผู้ซื้อคน
สุดท้ำย) ในสัญญำฉบับบที่หนึ่ง
 - ผู้ท�ำของ (ผูข้ำย) ทีม่หีน้ำทีท่�ำของ 
ตำมสัญญำว่ำจ้ำงท�ำของท่ีเหมือนกันใน
ฉบับที่สอง
 ดังน้ันธนำคำรจะต้องแก้ไขข้อ
พิพำทใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสัญญำแต่ละฉบับ

  ลู่ทางการปฏิบัติ
 - สัญญำกำรว่ำจ้ำงท�ำของ เปิดลู่ทำงอย่ำง
กว้ำงขวำงให้แก่ธนำคำรอิสลำมเพื่อลงทุนในเรื่อง
ทั่วไป และโครงกำรอุปโภคขนำดใหญ่ ให้แก่สังคม
และเพื่อควำมก้ำวหน้ำของเศรษฐกิจแบบอิสลำม
 - สัญญำว่ำจ้ำงกำรท�ำของจะถูกน�ำมำใช้
ในอุตสำหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูง และมี
ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในยุคใหม่ เช่น กำรว่ำจ้ำงสร้ำง
เครื่องบิน รถไฟ เรือ และเครื่งจักรต่ำงๆ ที่จะติดตั้ง
ในโรงงำนขนำดใหญ่ หรือในโรงงำนหัตถกรรม
 - สัญญำว่ำจ้ำงท�ำของจะถูกน�ำมำใช้เพื่อ
กำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำงๆ เช่น หมูบ้่ำน และโรงพยำบำล 
โรงเรือน และมหำวิทยำลัย และอื่นๆ ที่จะเชื่อมโยง
เครือข่ำยกำรด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ ที่ก้ำวหน้ำ 
 - สญัญำว่ำจ้ำงท�ำของโดยทัว่ไปจะถกูน�ำไปใช้
ในกำรอตุสำหกรรมต่ำงๆ เมือ่สำมำรถก�ำหนดขนำด
และลักษณะต่ำงๆได้ เช่น อุตสำหกรรมอำหำร 
(บรรจุแช่แข็งผลผลิตทำงธรรมชำติและอื่นๆ)
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วิกฤติและโอกาสกับความตระหนักรู้ทางสังคม  
(SOCIAL AWARENESS)

 ในช่วงระยะเวลำ 2 ปี ทีเ่กดิกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำสำยพันธุใ์หม่ หรอืโควดิ-19 
ประชำชำตทิัง้โลกได้รบัผลกระทบจำกโรคอบุตัใิหม่อย่ำงไม่คำดฝันมำก่อน กำรมำของโควดิ-19 
ท�ำให้ชำวโลกต้องจัดระเบียบสังคมใหม่ ภำยใต้วิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal 
 ในระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาด ชำวโลกมิใช่น้อยที่มองด้อยค่ำโควิด-19 คิดว่ำ
โควดิ-19 คงไม่ร้ำยแรง หรือบ้ำงก็คิดว่ำอำกำรระบำดคงจะจ�ำกดัอยูใ่นเฉพำะถ่ินก�ำเนดิท่ีพบ 
คงจะอยู่ในรัฐหรือประเทศชำติเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแพร่ระบำดไปสู่ประชำชำติเป็นสำกลได้
 ต่อมำสังคมโลกได้พบว่ำ “ฐานคติ” ดังกล่ำว “คาดการณ์ผิดโดยสิ้นเชิง” 
 กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ถูกเรียกหำเป็นที่พึ่งของผู้ปกครองรัฐ 
และประชำชนทกุชำตพัินธุ ์กระบวนกำรในกำรตรวจและกำรรกัษำ ถูกน�ำมำใช้ทุกกระบวนท่ำ
 ทั้งกำรตรวจหำสำรพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต โดยกำรเก็บตัวอยำ่งสำร
คัดหล่ังทำงจมูกและล�ำคอ หรือที่เรียกว่ำ Swab (สวอบ) กำรวิจัยเพื่อสร้ำงนวัตกรรม
ทำงกำรรักษำ เช่น กำรผลิตวัคซีน ยี่ห้อและชนิดต่ำงๆ ท้ังชนิดเช้ือตำย และชนิดเช้ือ
เป็นทั้งค่ำยตะวันออก และค่ำยตะวันตก ล้วนแล้วแต่เป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมหวังดี เพื่อช่วย
รักษำชีวิตของเพื่อนมนุษยชำติให้อยู่รอดปลอดภัยทั้งสิ้น
 ผู้ปกครองประเทศต่ำง ๆ ก็ได้น�ำวิธีกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อโรคมำเป็น
นโยบำยทั้งกำรใช้หน้ำกำกอนำมัย (Mask) กำรใช้เจลล้ำงมือในกำรท�ำควำมสะอำด 
กำรคดักรองด้วยกำรวดัอณุหภมูร่ิำงกำย และกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 
ฝ่ำยวงกำรแพทย์ได้กลำยเป็นนักรบสีขำวต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่ไม่คำดคิดก็เกิดขึ้นคือ 
โรงพยำบำลไม่สำมำรถรับผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำได้ เพรำะเตียงคนไข้เต็มหมดทุกแห่ง 
ทั้งสถำนพยำบำลของรัฐและเอกชน มีญำติผู้ป่วยได้พูดกับโรงพยำบำลเอกชนว่ำ “คณุช่วย
รับญำตผิมเข้ำรกัษำตวัด้วยนะครบั”  “คณุไม่ต้องห่วงเรือ่งค่ำใช้จ่ำยนะ ผมมกี�ำลงัพร้อมท่ีจะรับ
ผิดชอบ”

สมัย เจริญช่าง
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 เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลตอบกลับมำว่ำ “คุณมีเงินล้านมา
ให้เราก็รับไม่ได้ เพราะขณะนี้เตียงคนไข้เต็มหมด เงินของคุณแลก
กับเตียงไม่ได้”
 จำกวิกฤติดังกล่ำว พลังของชุมชนจึงเกิด “ควำมตระหนักรู้
ทำงสังคม” หรือ Social Awareness หรือบำงคนอำจเรียกวำ่ 
“จิตส�านึกสาธารณะ – Public Mind” นั่นเอง ซึ่งหมำยถึง กำรน�ำ
แนวคดิชมุชนมำดแูลชมุชนกนัเอง จงึได้พร้อมใจกันสร้ำง “ศนูย์พกัคอย-
ศูนย์พักพิง” ขึ้นในชุมชนต่ำง ๆ ส�ำหรับในชุมชนมุสลิมก็ได้เกิดกำร
รวมพลงัจดัตัง้ศนูย์พกัคอย-ศนูย์พกัพงิท่ีมสัยดิหลำยแห่ง โดยน�ำบทบำท
ของมัสยิดมำใช้เป็นสถำนพยำบำลเฉกเช่นเดียวกับในสมัยของท่ำน
นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ศำสนทูตแห่งอิสลำม
 ควำมตระหนักรู ้ทำงสังคม (Social Awareness) หรือ 
จิตส�ำนึกสำธำรณะ (Public Mind) เกดิขึน้จำก “ผูม้จีติอาสา” (Volunteer) 
ของแต่ละชมุชน หรอืแต่ละมัสยดิทีคิ่ดว่ำ ขณะน้ีภัยร้ำยได้มำถึงตวัแล้ว 
จะนิ่งดูดำยอีกต่อไปไม่ได้ ต่ำงคนต่ำงช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
“ร่วมด้วยช่วยกัน” เป็นผู้ประสำนสิบทิศ ทั้งกำรแสวงหำยำรักษำโรค 
เครือ่งวดัอณุหภมู ิเครือ่งมอืช่วยชพี ถงัออกซเิจน กำรจดัสถำนท่ีพกัผูป่้วย
ให้เกิดควำมสะอำดและปลอดภัย กำรจัดส่งอำหำรส�ำหรับผู้ป่วย และ
กำรประสำนงำนในกำรจัดส่งต่อผู ้ป่วยส�ำหรับรำยที่มีอำกำรหนัก 
เป็นต้น 

 ค�ำพูดที่กล่ำวว่ำ “วิกฤติ คือ โอกำส” นั้น ช่ำงเป็นค�ำที่เป็น “สัจจะ” อย่ำงชัดเจน  ในขณะนี้ทุกชุมชน ทุกมัสยิด ทุกองค์กร 
เรำจะได้พบเห็น “ผู้มีจิตอำสำ” เกิดขึ้นมำกมำย ทั้งคนรุ่นใหม่และคนสูงอำยุ   ที่ยังมีไฟพร้อมจะช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
 ดังนั้น จำกวิกฤติโควิค-19 เรำจึงได้พบ “สัจธรรม” 2 เรื่อง ดังนี้
 1- เงินซื้อบำงสิ่งบำงอย่ำงได้ แต่ซื้อทุกสิ่งทุกอย่ำงไม่ได้ เช่น ซื้อ “โอกำส” ในกำรนอนพักรักษำตัวในสถำนพยำบำลขณะท่ี
ตนเองป่วยฉุกเฉิน ก็ซื้อไม่ได้
 2- คนบำงคนในภำวะปกติสังคม ไม่รู้จักเขำดีพอ เขำอำจจะเป็นคน “ตัวเล็ก” เขำอำจจะถูกด้อยค่ำด้วยอำยุ ด้วยฐำนะ หรือด้วย
วงศ์ตระกูล แต่ในสถำนกำรณ์โควิด-19  เขำคือ   “มือบน” ของสังคม เพรำะเขำเป็นคนที่มีควำมตระหนักรู้ทำงสังคม หรือมีจิตสำธำรณะ 
เขำนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นมำก่อนควำมสุขของตนเอง เพรำะเขำ “ตกผลึก” ทำงควำมคิดแล้วว่ำ “ถ้าเพื่อนมนุษย์ยังทุกข์ยากแล้ว 
เขาจะมีความสุขได้อย่างไร ?”  เพรำะเขำก็คือ ส่วนน้อยในสังคมใหญ่ คนเหล่ำนั้นคือ “กลุ่มจิตอำสำ” ที่เป็นดอกไม้ก�ำลังบำน สะพร่ัง
อยู่ทั่วแผ่นดินไทยในขณะนี้
 จำกนัยแห่ง “สัจธรรม” ที่พบทั้ง 2 เรื่อง จะเห็นได้ว่ำ หำกทุกคนมี Mindset ที่ดี ก็จะเป็น “ตัวช่วย” ท�ำให้สังคมมีเสน่ห์ สวยงำม 
อำรีอำรอบ ตลอดจนเข้ำใจวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในสังคมพหุวัฒนธรรม ค�ำว่ำ Mindset หมำยถึง กระบวนกำรคิดของ
แต่ละบุคคลในกำรแสดงออกและทัศนคติ ซึ่งมำจำกควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมเชื่อจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ หรือจำกกำรเลี้ยงดู สังคม 
ครอบครัว และกำรศึกษำ เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่ำงกันในแต่ละปัจเจกบุคคลที่ “ฝังลึก” จนเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม มุมมอง และทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อเร่ืองรำวและสิ่งต่ำง ๆ  ดังนั้น จำก “วิกฤติ” ของโควิด-19 ท�ำให้หลำยคนแสดงออกแห่ง Mindset ผ่ำน “โอกำส” 
ที่มีควำมตระหนักรู้ทำงสังคม (Social Awareness) หรือ มีจิตส�ำนึกสำธำรณะ (Public Mind) แน่นอน สิ่งดังกล่ำวล้วนเป็นภำพแห่งกำร
ช่วยเหลือและเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-19 ให้บรรเทำ “ปริวิตก” ของพี่น้องลงอย่ำงน่ำภำคภูมิใจยิ่ง ขอพระผู้เป็นเจ้ำได้โปรด
คุ้มครองทุกท่ำน ทุกฝ่ำยให้ได้รับควำมปลอดภัยตลอดไป อำมีน
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ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว ก็คงไม่มี
ที่ใดเกินกว่าประเทศญี่ปุ่น” ผู้บรรยำยเงียบไปพักหนึ่งแล้วกล่ำวขึ้นว่ำ 
“ค�าตอบของทกุท่านนัน้คอืค�าตอบทีเ่ป็นตรรกะ แต่มิใช่ค�าตอบท่ีถกูต้อง
ตามหลักความเป็นจริง มีผู้ใดคิดบ้างว่าพื้นที่อันเป็นสุสานนั้นคือแหล่ง
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถานที่ชุมนุมของบรรดาบุคคลระดับมันสมองใน
ทุกสาขาวิชา เนื่องจากมีนักวิชาการชั้นน�าจ�านวนไม่น้อย ที่จบชีวิตลง
โดยไม่ยอมถ่ายทอดทกุประสบกาณ์รและสิง่ท่ีตนเรยีนรู้แก่ผูอ่ื้น หรอือาจ
จงใจปกปิดสิง่เหล่านัน้โดยไม่ประสงค์จะให้ผูใ้ดได้รบัประโยชน์ พวกเขา
จบชีวิตลงโดยมิได้ท�าประโยชน์ใดเลยแก่ชาวโลก พวกเขาได้น�าความรู้
และประสบการต่างๆของพวกเขาตดิตัวไปยังสสุาน อนัเป็นทีพ่�านกัถาวร
ของพวกเขา ดังนั้นสุสานจึงเป็นสถานที่เดียวในโลกที่เป็นศูนย์รวมนัก
วิชาการมากมาย และเป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่” 
 ข้อควำมข้ำงตนนี้ แม้จะมิใช่ค�ำพูดของนักวิชำกำรมุสลิม แต่ก็
ท�ำให้นึกถึงหลักกำรอิสลำมในเร่ืองของผู้รู้ที่ละเลยกำรถ่ำยทอดสิ่งที่ตนรู้

 ได้เคยอ่ำนหนังสือของนำย ท๊อด เฮนรี่ Todd Henry เรื่อง Die Empty เมื่อต้นปีที่ผ่ำนมำผู้เขียนได้เล่ำถึงแรงจูงใจ
ที่ท�ำให้ต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมำ และได้รับควำมสนใจจำกนักอ่ำนมำกมำยทั่วโลก ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เล่ำว่ำ ครั้งหนึ่ง
ตนได้รบัเชญิเข้ำร่วมสมันำทำงวิชำกำรทีจ่ดัขึน้โดยสมำคมนกัวชิำกำรด้ำนปรชัญำสงัคมมนษุย์ในสหรฐัอเมรกิำ ประธำนได้เริม่เปิดสมันำ
โดยป้อนค�ำถำมแก่ผู้ร่วมสัมนำว่ำ มีพื้นที่ใดในโลกนี้บ้ำงที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยำกรมนุษย์ที่มีค่ำยิ่ง 
ไม่ว่ำจะเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรหรือเทคโนโลยี ? ผู้ร่วมสัมนำท่ำนหนึ่งกล่ำวตอบว่ำ 

“ถ ้ าพู ดถึ ง ความ มั่ ง คั่ ง ท า งด ้ าน
ทรัพยากรและสักยาภาพในการ
พัฒนาแล้ว คงไม่มีทีใ่ดเหนอืกว่าดนิแดน
ในคาบสมุทรอาหรับที่อุดมไปด้วย
ทรพัยากรน�า้มนัอนัเป็นแหล่งพลังงานหลกั
ท่ีส�าคัญส�าหรับการด�ารงชีวิตของ
ประชากรโลก และยังเป็นแหล่งเศรษฐกจิ
การค้าท่ีดงึดูดนกัลงทนุชัน้น�าให้เข้าไป
มีส่วมร่วมในการประกอบกิจกรรมใน
หลากหลายประเภท นอกจากนี้ยังเป็น
ท่ี ป ร า ร ถ น า ข อ ง ก ลุ ่ ม ป ร ะ เ ท ศ
มหาอ�านาจที่จะเข้าไปมีส่วนครอบ
ครองแหล่งทรัพยากร”  อีกท่ำนหนึ่ง
มีควำมเห็นว่ำ “ถ้าพิจารณาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ายิ่งแล้ว ก็คง
ไม่มีพื้นที่ใดในโลกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า
พื้นท่ีแถบแอฟริกาที่เต็มไปด้วยแหล่ง
อัญมณีที่มีค่ายิ่ง ดึงดูดความสนใจของ
พ่อค้านกัลงทนุตลอดจนบรรดานกัสะสม 
แม้ประเทศแถบนี้จะมีความเจริญทาง
วตัถนุ้อยกว่าทีอ่ืน่ แต่กเ็ป็นท่ีสนใจของ
บรรดาผู้แสวงหาประโยชน์ที่ต่างเดิน
ทางมาเพื่อการลงทุน” ท่ำนสุดท้ำยได้
ให้ควำมเห็นว่ำ “หากพิจารณาในด้าน

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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ของพระองค์) และบรรดาผู้ที่สาปแช่งก็จะสาปแช่งเขาเช่นกัน” 
 ข้อควำมตอนหนึ่งในหนังสือ Die Empty ข้ำงต้นที่ระบุว่ำสุสำนคือศูนย์รวม
นักวิชำกำรนั้น ตรงกับฮำดิสของท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) ที่อยู่ในรำยงำนของท่ำน
อบัดลุเลำะฮ์  บินอัมร์ บินอัลอำศ ว่ำ ฉันได้ยินท่ำนเรำะซู้ล(ศ็อลฯ)กล่ำวว่ำ “แท้จริง
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะไม่ทรงน�าวิชาความรู้กลับคืนไปโดยการยึดคืนจากบ่าว
ของพระองค์ แต่จะทรงยึดเอาคนืไปโดยน�าผูมี้ความรูก้ลบัไปยงัพระองค์ จนไม่เหลอื
ผู้รู้แม้แต่ผู้เดียว เมื่อเป็นเช่นนั้นมนุษย์ก็จะถือผู้น�าที่ปราศจากความรู้ เมื่อผู้น�านั้น
ถกูถามถงึปัญหาใดเขากจ็ะตอบโดยปราศจากความรู ้ จงึเกดิความหลงผดิทัง้ผูถ้กูถาม
และผู้ถาม” จึงเป็นเหตุผลที่ว่ำสุสำนคือถิ่นพ�ำนักของบรรดำนักวิชำกำรในทุกสำขำ 
สุสำนจึงเป็นแหล่งรวมควำมเจริญที่สุดในโลก 
 เม่ือศกึษำต่อกจ็ะทรำบว่ำท่ำนเรำะซูล้(ศอ็ลฯ)ได้ส่งเสรมิมสุลิมให้สร้ำงผลงำน
ของตนไว้บนโลกนี้แม้จะรู้ว่ำโอกำสของกำรมีชีวิตนั้นก�ำลังจะจบสิ้นลงก็ตำม ดังที่
ท่ำนเรำะซูล้(ศ็อลฯ) กล่ำวในรำยงำนของท่ำนอะนสัว่ำ  “แม้วนัสิน้โลกก�าลงัจะเกิดข้ึน 
แต่ในมือของพวกท่านยังมีต้นกล้าอินทผาลัมเหลืออยู่ หากพวกท่านยังมีความ
สามารถก็จงน�าต้นกล้านั้นปลูกลงดิน” (บันทึกโดยอิหม่ำมอะฮ์มัด) 
 ท่ำนยำบิร บินอับดุลเลำะฮ์ เล่ำว่ำท่ำนเรำะซู้ล(ศ็อลฯ) กล่ำวว่ำ “ไม่มีสิ่งใด
ที่มุสลิมปลูกหรือหว่านลงดิน แล้วต่อมาทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างได้รับประโยชน์ 
จะด้วยการบรโิภคหรอืน�ามาเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ก็ตาม  ก็เท่ากับว่าเขาได้ท�าทาน
ไว้แก่ชาวโลก” (บันทึกโดยอิหม่ำมมุสลิม) 
 ส�ำหรับผลตอบแทนของผู้ท่ีจงใจถ่ำยทอดสิ่งท่ีไม่ตรงตำมควำมรู ้นั้น
 พระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสอย่ำงชัดเจนในซูเรำะฮ์ อัลกะหฺฟิ อำยะฮ์ที่ 15 ควำมว่ำ 
“จะมีผู้ใดเล่าที่อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์”  และในทำงกลับกันผู้ที่
ท�ำหน้ำทีถ่่ำทอดวชิำควำมรูท้ีถ่กูต้องแก่ผูค้น เขำย่อมจะได้รบัสิง่ตอบแทนอย่ำงไม่คำดคดิ 
ทั้งนี้จำกหะดีสของท่ำนเรำะซู้ล(ศ็อลฯ)ในรำยงำนของท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮ์ว่ำ “ผู้ใด
เชิญชวนผู้อื่นสู่ทางน�า (วิชาความรู้) เขาจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับผูท้ี่
ปฏิบัติตามค�าเชิญชวนได้รับ อย่างไม่ลดเลยแม้แต่น้อย”
 มีค�ำพูดของชำวอำหรับที่ได้ถ่ำยทอดกันมำจนนิยมน�ำมำใช้ว่ำ “ผู้ท่ีไม่รู ้
เขาจะพบกบัปัญหาเพยีงอย่างเดยีวคือต้องแสวงหาความรู้ แต่ในทางกลับกนัผู้รูน้ั้น
จะพบกับปัญหามากยิ่งกว่า เพราะจะต้องท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ในขณะเดียว
ก็จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไม่หยุด” นี่คือหลักกำรอิสลำมที่ให้ผู้รู้ตำยไป
แต่ตัวโดยละทิ้งสิ่งที่ตนรู้ไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ชำวโลก...

แก่ผู้อื่นจะด้วยเจตนำหรือไม่ก็ตำม หรือ
อำจท�ำหน้ำที่ถ ่ำยทอดโดยบิดเบือน
ข้อมูลให้ผิดไปจำกข้อเท็จจริง อิสลำม
ประนำมบรรดำผู้รู ้ที่ปิดบังควำมรู้หรือ
บดิเบอืนข้อเทจ็จรงิไว้มำกมำย นกัวชิำกำร
อสิลำมต่ำงเห็นพร้อมว่ำกำรปิดบงัควำมรู้นัน้
เป็นบำปใหญ่ที่จ�ำเป็นต้องส�ำนึกตนต่อ
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จึงจะได้รับกำร
อภัยโทษ ท่ำนเรำะซู้ล(ศ็อลฯ)
 กล ่ำวในรำยงำนของท ่ำน
อบูฮุรอยเรำะฮ์ ควำมว่ำ “ผู้ใดถูกถาม
ถงึความรูใ้ด  ๆ แต่เขากลบัปิดบงัความรูน้ัน้ 
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงสวม
บังเหียนไฟให้แก่เขาในวันกิยามะฮ์  
(วนัฟ้ืนคนืชพี)” และในอกีรำยงำนหน่ึง
ของท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮ์  ควำมว่ำ 
“ท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ) กล่าวว่า ผู้ใด
ปิดบงัสิ่งที่ตนรู ้ ในวันกิยามะฮ์  เขา
จะถูกสวมบังเหียนที่ท�าจากไฟ”
 นอกจำกนี้ อัลกุ รอำนยั ง ได ้
กล ่ำวถึงผู ้ป ิดบังควำมรู ้ โดยไม ่ยอม
ถ่ำยทอดให้ผูอ้ืน่ไว้ในซูเรำะฮ์  อลับะเกำะเรำะฮ์ 
อำยะฮ์ ที่ 159 ควำมว่ำ “แท้จริงบรรดา
ผู ้ที่ป ิดบังหลักฐานอันชัดแจน และ
ข ้อแนะน� าที่ ถู กต ้องตามที่ เ ราได ้
ประทานมาให้ หลังจากที่ได้ชี้แจ้งแก่
มนุษย์แล้วในคัมภีร์ ชนเหล่านั้นแหละ
ทีพ่ระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงสาปแช่ง
พวกเขา (ขับออกจากความเมตตา

 “ท ่ าน เรา ะ ซู ้ล (ศ็อลฯ) 
กล่าวว่า ผู ้ใดปิดบังสิ่งที่ตนรู้ 
ในวันกิยามะฮ์เขาจะถูกสวม
บังเหียนที่ทำาจากไฟ”
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 สวัสดีครับสาระหน้ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ในวารสารมุสลิมกทม.NEWS ฉบับน้ีจะเข้าสู่ฤดูฝน ก็เป็นอีกหนึ่งฤดู
ที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มาพร้อมกับสภาพอากาศและความช้ืนที่เปลี่ยนไป น�ามาซึ่งเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย
บางชนิดที่ท�าให้เกิดโรค ซึ่งทุกคนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ห่างจากโรคดังกล่าว ส�าหรับโรคที่มักมากับ
หน้าฝน ก็จะน�ามาซึ่งเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย บางชนิดที่ท�าให้เกิดโรค   ซึ่งทุกคนควรระมัดระวังและดูแลสุขภาพของตัวเอง
ให้ห่างจากโรคดังกล่าว

 กรมควบคมุโรค เตอืนประชำชนระมดัระวัง 9 โรคและ 4 ภยัสขุภำพในช่วงฤดฝูน พร้อมสัง่กำรหน่วยงำนในสงักัดเฝ้ำระวงั
และติดตำมสถำนกำรณ์ของโรค  เพื่อให้ประชำชนโดยเฉพำะเด็กและผู้สูงอำยุ ดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง โดย
โรคและภัยสุขภำพที่มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูฝน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
 - โรคไข้หวัดใหญ ่พบได้ทุกกลุ่มอำยุ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุหรือผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว 
 - โรคปอดอักเสบ เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย พบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอำยุ ติดต่อทำงกำรสัมผัสน�้ำมูก น�้ำลำยหรือไอจำมรดกัน 
 ทั้ง 2 โรคสำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรรักษำสุขภำพ พักผ่อนให้เพียงพอ ท�ำร่ำงกำยให้อบอุ่น หมั่นล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยน�้ำ
และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผู้อืน่และสวมหน้ำกำกผ้ำหรอืหน้ำกำกอนำมัยทกุครัง้เมือ่ต้องคลกุคลีกับผู้อ่ืน
โรคติดต่อทางเดินอาหารและน�้า
 - โรคอุจจาระร่วง เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรหรือน�้ำที่มีกำรปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ำไป ผู้ป่วยจะมีอำกำรถ่ำยเหลว
หรือถ่ำยเป็นน�้ำ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน  
 - โรคอาหารเป็นพษิ มกัพบผูป่้วยเป็นกลุม่ก้อน โดยทัว่ไปมอีำกำรเลก็น้อยไม่รนุแรง มกัจะหำยได้เองภำยใน 24-48  ช่ัวโมง 
 - โรคอหิวาตกโรค ติดต่อโดยกำรรับประทำนอำหำรสุกๆ ดิบๆ มีอำกำรถ่ำยเหลวเป็นน�้ำ คลื่นไส้ อำเจียน บำงคนมีภำวะ
ขำดน�้ำรุนแรง และอำจเสียชีวิตได้
       กำรป้องกันกลุ่มโรคทำงเดินอำหำรและน�้ำ คือ ล้ำงมือให้สะอำดทั้งก่อนและหลังกำรประกอบอำหำร รับประทำนอำหำร 
หรือหลังจำกกำรเข้ำห้องน�้ำทุกครั้ง ดื่มน�้ำสะอำด น�้ำต้มสุกหรือน�้ำบรรจุขวดที่มีฝำปิดสนิท รับประทำนอำหำรที่สะอำดและปรุง
สุกใหม่ หำกต้องกำรรับประทำนอำหำรค้ำงมื้อ ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทำนทุกครั้ง และไม่ควรรับประทำนอำหำรสุกๆ ดิบๆ 
หรืออำหำรที่มีแมลงวันตอม
โรคติดต่อน�าโดยยุงลาย
 - โรคไข้เลือดออก เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสเด็งกี ที่มียุงลำยเป็นพำหะน�ำโรค ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ำมเนื้อ 
ปวดกระดูก มีจุดแดงที่ผิวหนัง หำกอำกำรรุนแรงจะเกิดภำวะช็อกได้
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 - โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา เกิดจำกกำรติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยำ มียุงลำยสวน และยุงลำยบ้ำนเป็นพำหะ
น�ำโรค พบได้ทกุกลุม่อำย ุอำกำรจะคล้ำยกบัโรคไข้เลอืดออก แต่ต่ำงกันทีไ่ม่มกีำรรัว่ของพลำสมำออกนอกเส้นเลอืด จึงไม่พบผู้ป่วย
ที่มีอำกำรรุนแรงมำกจนถึงมีอำกำรช็อก
        ซึ่งทั้ง 2 โรคสำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรไม่ให้ถูกยุงกัด และก�ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุง
โรคติดต่อที่ส�าคัญอื่นๆในช่วงฤดูฝน
 - โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู  เป็นโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน พบได้ทุกเพศทุกวัย แต่จะพบบ่อยในผู้มีอำชีพ
เกษตรกรรมที่ต้องสัมผัสกับดินหรือน�้ำอยู่เป็นประจ�ำ อำกำรที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง หนำวสั่นตำแดง และ
ปวดกล้ำมเนื้อน่องอย่ำงรุนแรง กำรป้องกันคือ หลีกเลี่ยงกำรท�ำงำนที่ต้องลุยน�้ำย�่ำโคลนเป็นเวลำนำน หำกจ�ำเป็นควรสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมำะสมทุกครั้ง เช่น สวมรองเท้ำบูทยำว ถุงมือยำว
 - โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กเล็ก จำกกำรสัมผัสโดยตรงกับน�้ำมูก น�้ำลำย ผื่น ตุ่มน�้ำใส หรือ
อุจจำระของผู้ป่วย อำกำรผู้ป่วยคือ จะมีแผลหรือตุ่มในช่องปำก กระพุ้งแก้ม มีผื่นแดงหรือตุ่มบริเวณฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำ และอำจพบที่
แขน ขำ หรือก้น ส่วนใหญ่มีอำกำรไม่รุนแรงและหำยเองได้ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอำกำรผิดปกติของบุตรหลำน พร้อมตรวจ
คัดกรองโรคเด็กทุกคน หำกมีอำกำรสงสัยป่วยให้แยกเด็ก รีบพำไปพบแพทย์ 
 - การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน�้า ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่ำงใกล้ชิดและให้ควำมรู้ในกำรเอำตัวรอดและ
วิธีกำรช่วยเหลือคนจมน�้ำอย่ำงถูกวิธี ขณะที่ชุมชนควรมีป้ำยเตือน ท�ำเครื่องป้องกัน ท�ำรั้วล้อมรอบแหล่งน�้ำ
 - การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า เมื่อมีฝนตกฟ้ำคะนอง ให้หลบในที่ปลอดภัย เช่น อำคำรขนำดใหญ่ ห้ำม
ใช้โทรศัพท์มือถือกลำงแจ้งในขณะที่เกิดพำยุฝนฟ้ำคะนอง เนื่องจำกจะเหนี่ยวน�ำกระแสไฟฟ้ำเข้ำมำในโทรศัพท์มือถือได้
 - อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัด ควรจัดบ้ำนให้สะอำด ไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์มีพิษ ระวังเมื่อต้องเข้ำไปในที่
รก กอหญ้ำ หรือกองไม้ หำกถูกงูพิษกัดต้องรีบน�ำผู้ป่วยส่งโรงพยำบำลทันที และจ�ำลักษณะชนิดของงูที่กัด เพื่อกำรให้เซรุ่มพิษงู
ได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 - อันตรายจากการกินเห็ดพิษ หำกไม่มั่นใจว่ำเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่รับประทำนได้ ไม่ควรน�ำมำรับประทำน หรืออำจ
เลือกรับประทำนเห็ดที่มำจำกกำรเพำะขยำยพันธุ์ เช่น  เห็ดนำงฟ้ำ  เห็ดฟำง  

            ในสถำนกำรณ์ช่วงนีก้ำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ในปัจจบุนัอยู่ในสถำนกำรณ์ทีน่่ำกังวล เนือ่งจำกจ�ำนวนผู้ตดิเช้ือและ
ผู้เสียชีวิตเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประชำชนจึงควรปฏิบัติตัวอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสกัดวงจรกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
อย่ำงเร่งด่วน ดังนี้
 1. หยุดกำรแพร่กระจำยเชื้อ ได้โดยให้พี่น้องมุสลิมทุกท่ำนอยู่บ้ำนให้ได้มำกที่สุด และหยุดกำรเดินทำงพบปะเยี่ยมเยือน
ญำติพี่น้องตำมสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อลดกำรเสี่ยงจำกกำรพบปะ สัมผัสมือ 
 2. ผู้ที่ฉีดวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มไม่ควรประมำทและกำร์ดตก เนื่องจำกมีโอกำสติดเชื้อ มีอำกำรรุนแรงและเสียชีวิตได้
 3. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันอย่ำงเด็ดขำดเนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่มีโอกำสรับเชื้อโรคโควิด-19 สูงมำก
ทัง้ในทีท่�ำงำน โรงพยำบำล หรอืในบ้ำน ควรรบัประทำนอำหำรต่ำงเวลำหรอืเว้นระยะระหว่ำงบคุคล 1-2 เมตร เปิดประตหูน้ำต่ำง
ให้อำกำศถ่ำยเท ไม่รับประทำนอำหำรในห้องแอร์ เพื่อลดโอกำสกำรแพร่เชื้อโรค
 4. ผูท้ีย่งัไม่ได้รบัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ถอืเป็นผูท้ีมี่ควำมเสีย่งสงู ควรรบัวัคซนีให้เรว็ทีสุ่ดเพือ่ให้ร่ำงกำยมีภมิูคุ้มกันโรค 
เป็นกำรลดโอกำสกำรติดเชื้อ ลดอำกำรป่วย อำกำรป่วยรุนแรงและลดโอกำสกำรเสียชีวิตลงได้
 5. หำกมอีำกำรไช้ ปวดเมือ่ยตำมตัวหรอืเหนือ่ยง่ำย ควรพบแพทย์ทนัทหีรอืในกรณทีีไ่ม่สำมำรถไปตรวจได้ควรดแูลตนเอง
และแยกกักตวัเพ่ือลดกำรแพร่ระบำด และสดุท้ำยน้ีผมขอให้พีน้่องมสุลิมทกุท่ำนปลอดภยัจำกโรคภยัไข้เจบ็ ดแูลและรกัษำสุขภำพ 
รักษำระยะห่ำงสวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมือกันบ่อย ๆ  แยกกันรับประทำนอำหำร เพื่อควำมปลอดภัยนะครับ



อย่ำงไร้พรมแดน กำรบังคับใช้กฎหมำยพรบ.คอมพิวเตอร์อำจมีผลในวงจ�ำกัด
แต่ไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงจริงจัง ตรำบใดที่คนในสังคมยังขำดหลักยึดมั่นและ
ขำดคุณสมบตั ิ4 ประกำรดงักล่ำวข้ำงต้น และตรำบใดทีค่นในสังคมยงันยิมชมชอบท่ี
จะสร้ำงข่ำวในลกัษณะนีเ้พือ่ท�ำลำยฝ่ำยตรงข้ำมหรอืฝ่ำยท่ีเป็นอรกัิบตน ดงัตวัอย่ำง
ท่ีเรำได้ยนิและได้เหน็จำกกำรอภปิรำยไม่ไว้วำงใจนำยกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 5 คน
ในสภำผู้แทนรำษฎรในช่วงวันที่ 31 สิงหำคม – 4 กันยำยน 2564 ที่ผ่ำนมำ
 อย่ำงไรก็ตำมมำตกำรทำงจริยธรรมที่ศำสนำทุกศำสนำได้ก�ำหนดและ
สัง่สอนไว้ล้วนมส่ีวนส�ำคญัในกำรสร้ำงสังคมสันติและสังคมคณุธรรมให้เกดิขึน้ทัง้สิน้ 
ตัวอย่ำงต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงค�ำสอนอันมีค่ำจำกอัลฮะดีษ(วจนะ)ของท่ำนนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
 1) รำยงำนจำกอัลมุฆีเรำะฮ์ บุตรชั๊วะบะฮ์ เล่ำว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ) 
ได้ห้ำมกำรพูดแบบ เขำว่ำมำก็ว่ำไป “กีล่า กอล่า” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 6108 
และมุสลิม 593)
 นักวิชำกำรฮะดีษได้อธิบำยว่ำหมำยถึงกำรเล่ำควำมหรือกำรรำยงำน
ข้อมูลข่ำวสำรโดยไม่มีแหล่งที่มำที่ชัดเจน หรือไม่ทรำบว่ำข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนั้น
มคีวำมถกูต้องหรอืไม่อย่ำงไร ประเภทว่ำมคีนพดูมำก็พดูกนัต่อๆไป ผู้พูดไม่สำมำรถ
ยืนยันได้ว่ำเอำมำจำกใครหรือจำกแหล่งข่ำวใด พฤติกรรมกำรพูดในลักษณะนี้เป็น
ที่ต้องห้ำมตำมฮะดีษข้ำงต้น เนื่องจำกไม่สำมำรถยืนยันอะไรได้
 2) จำกท่ำนอบีฮุรอยเรำะฮ์เล่ำว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ) ได้กล่ำวไว้ควำมว่ำ
“การที่คนหนึ่งพูดทุกสิ่งที่ได้ยินมา ถือเป็นการโกหกที่เพียงพอแล้วส�าหรับเขา” 
ในบำงรำยงำนใช้ส�ำนวนว่ำ “ถอืเป็นบาปทีเ่พยีงพอแล้วส�าหรบัเขา” (ฮะดีษศอเฮียะห์
บันทึกโดยอบูดำวู๊ด 4992 และมุสลิม 5 )
 ฮะดีษบทนี้บ่งบอกถึงควำมเป็นจริงข้อหนึ่งว่ำ เมื่อบุคคลหนึ่งสำมำรถพูด

มาตรการทางจริยธรรมในการต่อต้านและป้องกันข่าวปลอม	
ศึกษาคำาสอนจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ	(ตอนที่	2)	

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
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 ค�ำว ่ำนบี ในภำษำอำหรับ
แปลว่ำ ผู้บอกข่ำว ผู้แจ้งข่ำว ผู้ส่งข่ำว 
หรอือำจแปลว่ำผูส้ือ่ข่ำวกไ็ด้ ผูท้�ำหน้ำที่
นบีคือผู ้ที่ท�ำหน้ำที่ในกำรน�ำข่ำวไป
แจ้งยงักลุม่เป้ำหมำย ด้วยควำมซือ่สตัย์ 
สจุรติและมคีวำมรบัผดิชอบ คณุสมบตัิ
นบี 4 ประกำรคือ ควำมซื่อสัตย์ ควำม
รบัผดิชอบ ควำมฉลำด และควำมโปร่งใส 
เป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นส�ำหรับทุกคน
โดยเฉพำะในปัจจุบันที่ทุกคนด�ำเนิน
ชีวิตอยู่ในโลกของข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
แท้จริง ทุกคนเป็นทั้งผู ้เสพข่ำวและ
ผู้สื่อข่ำว ผู้ส่งสำร และผู้รับสำรในเวลำ
เดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ำควำมวุ่นวำย
ของสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ส ่วนใหญ่
มำจำกเรือ่งของข่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 
ข่ำวลวง ข่ำวปลอม ข่ำวลือ ข่ำวสร้ำง
ควำมแตกแยก ข่ำวให้ร้ำยป้ำยส ีข่ำวสร้ำงควำม
ตื่นตระหนก ข่ำวสร้ำงควำมเกลียดชัง
และควำมเกลียดกลัว ข่ำวสร้ำงกระแส 
สร้ำงฟิตนะฮ์ควำมชั่วร ้ำยในสังคม 
ข่ำวเหล่ำนี้โลดแล่นอยู่ในโซเชียลมีเดีย
ให ้ผู ้คนได้เสพและแชร์ต ่อๆกัน



ทุกสิ่งที่ได้ยินมำ แน่นอนสิ่งที่พูดย่อมมีทั้งสิ่งที่เป็นควำมจริงและสิ่งที่เป็นควำมเท็จ 
และแน่นอน ผู้ที่ได้ถ่ำยทอดจำกเขำไป ย่อมถ่ำยทอดทั้งสิ่งที่เป็นควำมจริงและสิ่งที่
เป็นควำมเท็จเช่นเดียวกัน ดังน้ีเขำจึงกลำยเป็นคนโกหกทั้งที่อำจไม่มีเจตนำ 
ผู้บริโภคสื่อจึงจ�ำเป็นต้องใช้วิจำรณญำณและใช้สติทุกคร้ังก่อนกำรส่งต่อหรือแชร์
ข้อมลูข่ำวสำร มเิช่นนัน้เขำจะกลำยเป็นคนโกหกเพรำะได้มส่ีวนสนบัสนนุกำรเผยแพร่
ข่ำวที่โกหก
 3) จำกท่ำนอบูฮุรอยเรำะฮ์เล่ำว่ำท่ำนเรำะซูล้ (ศอ็ลฯ) ได้กล่ำวไว้ควำมว่ำ  
“ท่านทั้งหลายจงระวังการมีอคติ เพราะการมีอคติเป็นค�าพูดที่โกหกยิ่ง”
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 5143)
 ฮะดีษบทนี้สอนให้มุสลิมระมัดระวังกำรมีอคติหรือกำรคำดคะเนในทำงที่
ไม่ดีเพรำะมันเป็นควำมเท็จอย่ำงหนึ่งที่จะน�ำไปสู่กำรแพร่หลำยของข่ำวปลอม
 4) จำกท่ำนอบูฮุรอยเรำะฮ์เล่ำว่ำท่ำนเรำะซูล้ (ศอ็ลฯ) กล่ำวไว้ว่ำ ควำมว่ำ 
“และบุคคลใดปกปิด(ความชั่ว/ความละอาย) ของมุสลิม อัลลอฮ์จะปกปิด
(ความชัว่/ความละอาย) ของเขาในวนักยิามะฮ์” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ 2442 
และมุสลิม 2564)
 ฮะดษีบทนีส้อนให้มสุลมิปกปิดควำมชัว่และควำมละอำยของพีน้่องของเขำ 
กล่ำวคือไม่น�ำเอำควำมชั่วและควำมอับอำยของพ่ีน้องของเขำไปแพร่หลำยและ
เปิดโปงในทีส่ำธำรณะ แต่ควรหำทำงตกัเตือนและแนะน�ำให้เขำได้เตำบะฮ์สำรภำพผดิ
ต่ออัลลอฮ์และท�ำควำมดี
 5) จำกท่ำนอบัดลุลอฮ์ อบินมุสัอูด๊ เล่ำว่ำท่ำนเรำะซูล้(ศอ็ลฯ)กล่ำวไว้ควำมว่ำ
“ขออัลลอฮ์ได้ทรงประทานความสุขสดชื่นและความสวยงาม แด่บุคคลหนึ่งที่
เขาได้ยนิค�าพดูของฉนั เขามีความเข้าใจและจดจ�า และเขาน�าไปบอกต่อยงัผูอ้ืน่” 
(บันทึกโดยอัตติรมีซีย์   2658)
 ฮะดีษบทนี้ถือเป็นหลักส�ำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อข่ำวและกำร
รำยงำนข่ำว โดยที่ท่ำนนบีได้ระบุถึง 3 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ 1.กำรฟังข่ำวหรือกำร
รบัข่ำวอย่ำงมสีติและตัง้ใจ 2.กำรจดจ�ำข่ำวหรือกำรรกัษำข่ำวโดยไม่มกีำรรบดิเบอืน
ด้วยกำรตัดทอนหรือต่อเติมให้เสียควำมหมำย 3.กำรบอกข่ำวหรือกำรรำยงำนข่ำว

ยังผู้อื่นตำมที่ได้รับมำ ประชำชำติมุสลิม
ในยคุแรกได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรใช้
กระบวนกำรทั้ง 3 นี้ถ่ำยทอดและรักษำ
หลักธรรมค�ำสอนของอิสลำมมำจนถึง
ปัจจุบัน

บทส่งท้าย
 อลักรุอำน ( ในบทควำมตอนที ่1) 
และอลัฮะดษีทีก่ล่ำวมำข้ำงต้นเป็นทำงน�ำ
ส�ำหรับมวลมนุษยชำติในกำรน�ำมำเป็น
มำตรกำรทำงจริยธรรมเพื่อต่อต้ำนและ
ป้องกันข่ำวปลอม ข่ำวลวง และข่ำวเท็จ 
ไม่ว่ำจะอยู ่ในฐำนะของผู ้รับข่ำวหรือ
ผู ้ให้ข ่ำว ผู ้บริโภคข่ำวหรือผู ้สื่อข่ำว 
ผู้รำยงำนหรือผู้ให้รำยงำน มุสลิมไม่ว่ำ
จะอยู่ในฐำนะใด ควรเป็นตัวอย่ำงของ
กำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อข่ำว รูเ้ท่ำทนัข่ำว 
ไม่ตกเป็นเหยือ่ของข่ำวลวงและข่ำวปลอม 
ที่ส�ำคัญคือเป็นผู้ที่สำมำรถอธิบำยหรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงของข่ำวลวงและข่ำว
ปลอมเกีย่วกบัมสุลมิและศำสนำอสิลำมได้ 
และนี่คือภำรกิจที่ส�ำคัญและยิ่งใหญ่
ของมุสลิมในฐำนะประชำชำติที่ดีที่สุดที่
พระผู้เป็นเจ้ำได้มอบภำรกิจแก่เขำใน
หน้ำแผ่นดิน
 ขออลัลอฮ์ประทำนควำมส�ำเรจ็
และทำงน�ำที่ดีแก่ผู้อ่ำนทุกคน อำมีน
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 มัสยิด ถอืว่าเป็นหัวใจของหมูบ้่าน
ในการท่ีจะหล่อหลอมประชาคมในชมุชนให้
เป็นอันหนึง่อันเดียวกนั
 มัสยิดแห่งน้ีได้รับกำรจดทะเบียน
เมือ่ปี พ.ศ.2526 โดยมพีีน้่องทีเ่ป็นคนดัง้เดมิ
และพี่น้องท่ีย้ำยมำจำกท่ีอื่นร่วมกับผู้ใจบุญ
หลำยท่ำน ก่อสร้ำงจนแล้วเสร็จเรียบร้อย 
ปัจจุบันมีสัปปุรุษประมำณ 500 ครอบครัว 
โดยอยูใ่นชุมชนแสงวมิำน ชุมชนรำษฎร์พฒันำ 
และชุมชนใกล้เคยีงบำงส่วน ตัง้แต่ก่อตัง้มสัยดิ
เป็นต้นมำ มีกำรพัฒนำมัสยิดเกือบทุกดำ้น 
เช่น อำคำรสถำนท่ี บริเวณโดยรอบ และ
มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำเป็นส�ำคญัจนถงึปัจจบุนั 
กำรพัฒนำมัสยิดยึดหลักกำรอยู ่ร ่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข เริ่มต้นด้วยเชิญชวนสู่กำร
ละหมำด ให้กำรศึกษำหำควำมรู้แก่ผู้ใหญ่

และเยำวชน กำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ โดยอิหม่ำม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดที่มีควำมเข้มแข็ง อดทน ร่วมกัน
บริหำรจนประสบผลส�ำเร็จ -อัลฮัมดุลิลลำฮ์-
 ปัจจุบนั มสัยิดแห่งน้ีเป็นสถำนทีป่ระกอบศำสนกจิ และท�ำกจิกรรมต่ำงๆ มกีำรดะอ์วะฮ์(เชิญชวน) ผูค้นมำสูก่ำรละหมำดญะมำอะฮ์
ทีม่สัยดิ มกีำรเรยีนกำรสอนผูใ้หญ่ (มอุลัลฟั/มอุลัละฟะฮ์) ทุกวนัเสำร์-อำทิตย์ ให้ควำมรูกั้บกลุม่อนกุรรมกำรสตรปีระจ�ำสปัดำห์ สอนอลักรุอำน
และศำสนธรรมแก่เยำวชน  โดยอยูใ่นกำรดแูลของศนูย์อบรมศำสนำอสิลำมและจรยิธรรมประจ�ำมสัยดิ (ศ.อ.ม.) นอกจำกนี ้มสัยดิยงัจดัให้เป็นที่
ประชุมของคณะกรรมกำรมัสยิดและคณะกรรมกำรชุมชนเป็นประจ�ำ เปิดโอกำสให้พี่น้องสัปปุรุษรวมถึงพี่น้องที่สัญจรมำใช้ประโยชน์
หรือท�ำกิจกรรมในโอกำสต่ำง ๆ อำทิ กิจกรรมของศำสนำ ส่งเสริมกำรจัดนิกะห์ที่มัสยิด บำงครั้งสัปปุรุษเสียชีวิต ให้น�ำมัยญิต (ผู้เสียชีวิต) 
มำไว้ทีม่สัยดิ เพือ่ให้พีน้่องสัปปรุษุได้รับควำมสะดวกในกำรมำเยีย่มเยยีน หรอืให้ก�ำลงัใจญำตขิองผูเ้สยีชีวติจนเสรจ็ส้ิน กล่ำวคอื กำรอำบน�ำ้
และกำฝั่น (ห่อศพ) ละหมำดขอดุอำอ์ จนกระทั่งน�ำมัยญิต (ผู้เสียชีวิต) ไปฝัง ณ สุสำนให้เป็นที่เรียบร้อย
 คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดก�าหนดกิจกรรมดังนี้
 1. กิจกรรมประจ�ำวัน คือ เชิญชวนพี่น้องสัปปุรุษมำร่วมละหมำดญะมำอะฮ์ท่ีมัสยิดโดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติ 1 บ้ำน 
1 คน 1 เวลำ โดยรณรงค์ให้สัปปุรุษมำใช้มัสยิดให้มำก และเวลำหลังซุบฮิ อิหม่ำมจะสอนอัลกุรอำนและอัลหะดีษ ให้แก่พี่น้องที่มำร่วม
ละหมำด จำกนัน้จะจดักลุม่คณะกรรมกำรมสัยดิบำงส่วน ร่วมกับสปัปุรษุบำงส่วนออกไปเยีย่มเยยีนพีน้่องในตอนเช้ำ บำงครัง้หลงัละหมำดอสัริ 
หรอืบำงครัง้หลงัละหมำดมฆัริบหรืออชิำอ์ มกีำรประชมุหำรอืประจ�ำวนัหลงัละหมำดอซีำอ์เพือ่น�ำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีได้พบ
 2. กิจกรรมประจ�ำสัปดำห์ ทุกวันพฤหัสบดี อิหม่ำมและคณะครูโรงเรียนมูลนิธิธรรมำนุสรณ์ จะน�ำนักเรียนไปรวมตัวท่ีมัสยิด 
เวลำ 17.00 น. โดยร่วมกันอ่ำนซูเรำะฮ์ยำซีน ท�ำซิกรุลลอฮ์ ขอดุอำอ์ และทำนอำหำรร่วมกัน โดยสัปปุรุษจะหมุนเวียนน�ำอำหำรมำเลี้ยง
 3. กจิกรรมประจ�ำเดอืน ในสปัดำห์ที่ 2 และที่ 4 มัสยิดได้น�ำรถพำนักศึกษำผู้ใหญ่ไปเรียนที่ศูนย์บริหำรกจิกำรศำสนำอสิลำมแห่งชำติ
เฉลมิพระเกยีรต ิ(คลองเก้ำ) และในสปัดำห์ที ่1 ของทกุเดอืน มัสยิดได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนที่มัสยิดอีกด้วย
 4. กิจกรรมประจ�ำปี จัดให้มีกำรตมัมตัอลักรุอำนทกุปี ส�ำหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนจบกำรอ่ำนอัลกุรอำน ในช่วงเดือนรอมฎอน มัสยิดได้จัด
ให้พี่น้องสัปปุรุษมีส่วนร่วมกำรน�ำอำหำรคำว-หวำนและผลไม้ มำละศลีอดร่วมกนั และในเวลำหลงัละหมำดอสัรทิกุวนั คอเตบ็ประจ�ำมสัยดิและ

ทะเบยีนเลขที ่126 เลขที ่32 ซอยรำษฎร์อทุศิ 26 ถนนรำษฎร์อทิุศ แขวงแสนแสบ 

เขตมนีบรุ ีกรงุเทพมหำนคร 10510 เนือ้ที ่5 ไร่ 2 งำน
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นักวิชำกำรบำงท่ำนจะมำพบปะพูดคุยกับ
พ่ีน้องก่อนเวลำละศลีอด ส่วนในเดอืนซุลฮจิยะฮ์ 
มัสยิดได้จัดโครงกำรอัลอุฎฮียะฮ์(กุรบำน) 
เพ่ือเปิดโอกำสให้พี่น้องสัปปุรุษได้มีส่วน
ร่วมกำรท�ำกรุบำน และแจกจ่ำยเน้ือกรุบำน
ให้แก่สัปปุรุษทุกครัวเรือน
 ด้วยกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผล
ให้มสัยดิกมำลุล้เอยีะห์ซำนได้รบักำรคดัเลอืก
ให้เป็น “มสัยดิทีม่ผีลการปฏิบัตงิานดเีด่น” 
ขอ งคณะกร รมกำ รอิ ส ล ำ ม ป ร ะ จ� ำ
กรุงเทพมหำนคร นอกเหนือจำกมัสยิดมี
ผู้บริหำรมัสยิดอยู่แล้ว 15 คน มัสยิดยังได้
จดัตัง้ให้มกีลุ่มเยำวชนจติอำสำ รวมถงึกลุม่
อนุกรรมกำรสตรีประจ�ำมัสยิด เพื่อเข้ำมำ
มีส่วนร่วมกับกำรพัฒนำมัสยิดอีกด้วย
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด – 19 ต้องหยุดกำรด�ำเนิน
บำงกิจกรรม เช่น
 1. งดกำรอบรมนักศึกษำผู ้ใหญ่ 
กำรเรียนกำรสอนของครู
 2. ชะลอกำรซ่อมแซมและปรบัปรุง
ตัวอำคำร 
 3. งดกำรจัดกิจกรรมมัสยิดที่
เป็นกิจกรรมกำรกุศล กิจกรรมทำงสังคม
ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
 ในช ่วงที่สถำนกำรณ์กำรแพร ่
ระบำดของ Covid-19 ทวคีวำมรนุแรงมำกขึน้ 
ท�ำให ้สัปปุ รุษของมัสยิดติด เชื้ อ ไวรัส 
Covid-19 หลำยคน บำงคนต้องพักคอย
อยู่ที่บ้ำน ท�ำให้คนในบ้ำนเดียวกันและอยู่
ขำ้งเคียงติดเชื้อเพิ่มขึ้น คณะกรรมกำร
อสิลำมประจ�ำมสัยดิ จงึร่วมกบัคณะกรรมกำร
ชมุชนของมสัยดิ เหน็ควรให้จดัตัง้ศนูย์พกัคอย
ประจ�ำมัสยิดขึ้น โดยคณะกรรมกำรชุมชน

ได้ติดต่อขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนรำชกำร ส่วนมัสยิดได้รับกำรสนับสนุนจำก
ส�ำนักงำนเขตมีนบุรี ศูนย์สำธำรณสุขที่ 43 พี่น้องสัปปุรุษ และบุคคลทั่วไป ท�ำให้มัสยิด
สำมำรถเปิดศนูย์พกัคอยขนำด 40 เตยีง ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นมำ โดยใช้
มสัยดิแยกผูป่้วยได้ส�ำเรจ็ นอกจำกนี้ ผู้ที่พัก ณ ศุนย์พักคอยของมัสยิดยังได้รับควำมรู้
จำกอิหม่ำม  คอเต็บ และวิทยำกรมำให้ควำมรู้อยำ่งต่อเนื่อง 
 คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดได้จัดอุปกรณ์คัดกรองผู ้ที่มำละหมำด
ญะมำอะฮ์ประจ�ำรวมถึงผู้ที่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด เพื่อลดกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัส Covid-19 อีกด้วย

กิจกรรมร่วมกับมัสยิดกมำลุ้ลเอี๊ยะห์ซำน

ทุกวันพฤหัสหลังละหมำดมัฆริบ

กิจกรรมกำรเรียนอัลกุรอำน

แบบมุร็อตตัล



นางสาวนูอัยม์ ยียะมา 
นิสิตพยาบาลศาสตร์ ผู้ใส่่ใจ“สุขภาพในสังคม”

ประวัติส่วนตัว
 • ชื่อ นำงสำวนูอัยม์ ยียะมำ ชื่อภำษำอำหรับ นูอัยม์
 • เชื้อชำติ ไทย สัญชำติ ไทย ศำสนำ อิสลำม
 • วัน-เดือน-ปีเกิด  20 มกรำคม 2545
 • อำยุ 19 ปี
 • ที่อยู่ปัจจุบัน 26/3 หมู่ 8 ถนนสุวินทวงศ์ 
   แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก 
   กรุงเทพมหำนคร 10530
 • โทรศัพท์ 084-282-5725
 • อีเมล nyaym2002@gmail.com

ประวัติครอบครัว
 • บิดำชื่อ นำยธงชัย ยียะมำ  
 • มำรดำชื่อ นำงสุโรจณำ เจริญสง่ำ  
 • ไม่มีพี่น้อง

ประวัติการศึกษา
 • กำรศึกษำฟัรดูอัยน์ จำกโรงเรียนยังเตริกพัฒนำ
 • ระดับชั้นประถม จำกโรงเรียนอิกเรำะสำมัญศึกษำ
 • ระดับชัน้มธัยมตอนต้น จำกโรงเรยีนอกิเรำะสำมญัศกึษำ
 • ระดับช้ันมัธยมตอนปลำย จำกโรงเรียนหนองจอก
             พิทยำนุสสรณ์มัธยม
 • ก�ำลังศึกษำระดับปริญญำตรี คณะพยำบำลศำสตร์   
   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แรงบันดาลใจ
 แรงบันดำลใจท่ีต้องกำรเข้ำศึกษำคณะ
พยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพรำะอำชพีพยำบำลเป็นอำชพีทีด่ฉินัสนใจมำตัง้แต่เด็ก 
เป็นอำชีพที่มีควำมเสียสละและได้ช่วยเหลือผู ้อื่น
ตลอดเวลำ และแรงบันดำลใจส่วนหนึ่งก็มำจำกที่
คุณพ่อที่ป่วยท�ำให้ต้องได้รับผ่ำตัดส่วนหลัง ท�ำให้
เดินได้ไม่ค่อยสะดวก ดิฉันจึงมุ่งมั่นเข้ำศึกษำคณะ
พยำบำลศำสตร์ เพื่อจะได้มีควำมรู้ในกำรดูแลรักษำ
คณุพ่อ คนในครอบครวั และผูอ้ืน่ได้ และแรงบนัดำลใจ
อีกส่วนหนึ่งก็มำจำกคุณแม่ที่ท�ำงำนอยู่ที่ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข 44 จึงท�ำให้ดิฉันรู้จักกับพี่ ๆ พยำบำล
หลำยท่ำน และพี่ ๆ เหล่ำนั้นก็ได้ให้ค�ำปรึกษำและ
ค�ำแนะน�ำต่ำง ๆ ในกำรศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ 
ท�ำให้ดิฉันอยำกเข้ำศกึษำคณะพยำบำลศำสตร์มำกขึน้ 
ปัจจุบนั มโีรคตดิเชือ้โควิด-19 ท�ำให้เรำทรำบได้เลยว่ำ 
เรำยงัขำดบคุลำกรทำงกำรแพทย์จ�ำนวนมำก มีบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ไม่เพียงพอที่จะสำมำรถดูแลผู้ป่วย
ได้อย่ำงทัว่ถงึ ดฉินัจงึมคีวำมมุง่มัน่เป็นหนึง่ในบคุลำกร
ทำงกำรแพทย์ที่ได้ดูแล รักษำ และให้กำรช่วยเหลือ
ผู้ป่วยทุกคนอย่ำงสุดก�ำลังควำมสำมำรถ
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การเตรียมตัวเป็นนักศึกษา
 เริ่มจำกกำรเตรียมตัวสอบ ถ้ำต้องกำรเข้ำคณะพยำบำลศำสตร์ ต้องมีคะแนนสอบ GAT PAT2 O-NET และ 9 วิชำสำมัญ 
เพื่อยื่นคะแนนเข้ำมหำวิทยำลัย และก่อนเข้ำศึกษำที่มหำวิทยำลัยต้องมีกำรตรวจร่ำงกำยก่อนว่ำร่ำงกำยแข็งแรงสำมำรถดูแล
และท�ำกำรพยำบำลผู้อื่นได้หรือไม่

ทุนการศึกษา
 ดฉินัได้ทุนกำรศกึษำระดบัอดุมศกึษำ จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร จ�ำนวนเงนิ 40,000 บำทต่อปี

เป้าหมายและความฝันในอนาคต
 ในอนำคต เมื่อเรียนจบและได้เป็นพยำบำลวิชำชีพแล้ว ต้องกำรเป็นพยำบำลที่ดี สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับพยำบำล
คนอื่น ๆ ได้ ได้ดูแลคนในครอบครัว ญำติพี่น้อง และผู้ป่วยทุกคนอย่ำงสุดควำมสำมำรถ จะช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยทุกคนให้
มีสุขภำพร่ำงกำยที่ดีขึ้น ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ

ฝากข้อคิดส�าหรับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจจะเรียนพยาบาล
 ส�ำหรับน้อง ๆ ที่มีควำมสนใจหรือควำมตั้งใจที่จะเข้ำศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ ขอให้มีควำมตั้งใจและพยำยำมในกำร
สอบเข้ำคณะพยำบำล และต้องตระหนกัเสมอว่ำ อำชีพพยำบำลเป็นอำชีพที่เหนื่อยมำกเพรำะเรำต้องดูแลและรักษำชีวิตของผู้อื่น 
ต้องรับมือกับควำมกดดันจำกผู้ป่วย ญำติผู้ป่วย และตำรำงงำนที่หนักจนแทบไม่มีเวลำพักผ่อน ต้องมีควำมเสียสละอย่ำงมำก 
ต้องพบเจอผูค้นมำกมำยหลำยประเภท  ต้องมคีวำมเมตตำผูอ้ืน่ และต้องมใีจรกัในอำชพีพยำบำลและกำรบรกิำรผูอ้ืน่ แต่อำชพีพยำบำล
ก็เป็นหนึ่งในอำชีพที่ขำดแคลนอยู่เสมอ เมื่อเรียนจบมำ มีงำนท�ำแน่นอน และเงินเดือนค่อนข้ำงมำกและมั่นคง



 1. บริษัท วันไทยอุตสำหกรรมกำรอำหำร จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 2/4 ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
     กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 74 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 1 รำยกำร
 2. บรษิทั ทริปเป้ิล-เอม็ โปรดักส์ จ�ำกัด สถำนท่ีผลติเลขท่ี 112/4 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงท่ำข้ำม  
              เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 102 รำยกำร
 3. บริษัท ธนสยำม จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 10 ซอยจอมทอง 13 แยก 7 ถนนจอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ  
    ขอต่ออำยุกำรรับรอง 2 รำยกำร และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 1 สถำนประกอบกำร ได้แก่
  (1) บริษัท ไทยฮำ จ�ำกัด (มหำชน) ที่อยู่ 140 หมู่ 5 ต�ำบลบำงกระทึก อ�ำเภอสำมพรำน (เกษตร) จังหวัดนครปฐม 
        ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 4. บริษัท ยูโรสแกน จ�ำกัด สถำนที่ผลิต เลขที่ 12/2 ซอยรำมค�ำแหง 130 ถนนรำมค�ำแหง แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง  
    กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 5. บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 111, 113 ซอยโชคชัย 4 ซอยโชค 84 ถนนโชคชัย 4  
    แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 30 รำยกำร
 6. ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด โรงงำนเส้นหมี่เซ่งเฮง สถำนที่ผลิตเลขที่ 136 ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง 
     เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 16 รำยกำร
 7. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) (สำขำหนองจอก) สถำนที่ผลิต ห้ำงสรรพสินค้ำบิ๊กซี สำขำหนองจอก เลขที่ 34  
     ถนนเลียบวำรี แขวงกระทุ่มรำย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 326 รำยกำร
 8. บริษัท ไทยวิคเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 258 ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม   
     กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 22 รำยกำร
 9. บริษัท เมดดิซำย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 28 ซอยวชิรธรรมสำธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก 
   เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยกุำรรับรองกระบวนกำรผลิต และผลติให้กบัผูว่้ำจ้ำงผลิต (OEM) 2 สถำนประกอบกำร ได้แก่
  (1) บรษัิท พำวเวอร์ชอต จ�ำกดั ทีอ่ยู ่25 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรงุเทพฯ ขอต่ออำยกุำรรบัรอง 7 รำยกำร  
           และขอเพิ่มกำรรับรอง 6 รำยกำร
  (2) บริษัท อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค จ�ำกัด ที่อยู่ 589/84 อำคำรเซ็นทรัลซิตี้ทำวเวอร์ ชั้น 15 ถนนบำงนำ-ตรำด  
      แขวงบำงนำ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 9 รำยกำร
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 เดือนกันยายน 2564 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 4 กันยายน 2564 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถาน
ประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล จ�านวน 28 สถานประกอบการอนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ว่าจ้างผลิต 7 แห่ง ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จ�านวน 8 แห่ง ยกเลิกการรับรองฮาลาล
ผู้ว่าจ้างผลิต จ�านวน 4 แห่ง ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล

20
พันธกิจฮาลาล
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์



21
พันธกิจฮาลาล

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 10. บรษิทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี ่จ�ำกดั (มหำชน) (โรงงำนบำงชัน) สถำนท่ีผลติเลขท่ี 1, 1/1 นคิมอตุสำหกรรมบำงชัน ซอยเสรไีทย 87  
      ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ขอเพิ่มกำรรับรอง 1 รำยกำร
 11. บริษัท ส.ว. ฟู้ดส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 22 ซอยเจริญพัฒนำ 23 ถนนสุเหร่ำคลอง 1 แขวงบำงชัน เขตคลองสำมวำ  
      กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 29 รำยกำร
 12. บริษัท บีเอซี กูร์เมท์ เฮ้ำส์  จ�ำกัด (สำขำที่ 00010) สถำนที่ผลิต อำคำรโรงพยำบำลกรุงเทพ เลขที่ 5 ซอยศูนย์วิจัย 5 
      ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 13. บริษัท จังเจริญขนมปัง-ลูกกวำด จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 167 ถนนทวีวัฒนำ แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ  
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 30 รำยกำร
 14. บรษิทั สกนิเทค อนิเตอร์โปรดกัส์ จ�ำกดั สถำนท่ีผลติเลขท่ี 603/24 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ 
      เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 10 รำยกำร
 15. บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (โรง 1) สถำนที่ผลิตเลขที่ 7/1 ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี 
     เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ขอเพิ่มกำรรับรอง 1 รำยกำร
 16. แอนดำฟำร์ม สถำนที่ผลิตเลขที่ 23/3 หมู่ 2 ถนนประชำส�ำรำญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 17. แมรี ่เป๊ปเป้อร์ แอนด์ สไปซ์ สถำนทีผ่ลติเลขท่ี 34 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ ขอกำรรบัรองใหม่ 3 รำยกำร
 18. บรษิทั โปรโฟร์ไลฟ์ จ�ำกัด สถำนทีผ่ลติเลขที ่51 ซอยพึง่ม ี38 แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ ขอกำรรบัรองใหม่ 1 รำยกำร
 19. บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 13 ซอยมำเจริญ 1 แยก 3-2 ถนนเพชรเกษม  
      แขวงหนองค้ำงพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ ผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 1 สถำนประกอบกำร ได้แก่
  (1) บริษัท อุตสำหกรรมน�้ำตำลบ้ำนไร่ จ�ำกัด ที่อยู่ 238 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  
       กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 20. บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 182 ถนนศำลธนบุรี แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ 
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 13 รำยกำร และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 2 สถำนประกอบกำร ได้แก่
  (1) บริษัท พลำนุภำพสมุนไพร จ�ำกัด ที่อยู่ 43 อำคำรไทยซีซีทำวเวอร์ ชั้นจี ทำวเวอร์บี ยูนิต 9, 10 ถนนสำทรใต้ 
      แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 6 รำยกำร
  (2) LIFE PROLONG NATURAL SUPPLEMENTS INC. ที่อยู่ ALAGC COMPOUND, NASIPIT, TALAMBAN, 
      CEBU CITY 6000 PHILIPPINES. ขอต่ออำยุกำรรับรอง 6 รำยกำร
 21. บริษัท จิวนู้ดเดิ้ล (ไท้สูง 1958) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 1545 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงพลัด 
      เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 9 รำยกำร
 22. บรษิทั ยนิูลีเวอร์ ไทย โฮลด้ิงส์ จ�ำกัด สถำนท่ีผลติเลขท่ี 38 นคิมอตุสำหกรรมลำดกระบัง  ซอยฉลองกรงุ 31  แขวงล�ำปลำทวิ  
      เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 47 รำยกำร และขอเพิ่มกำรรับรอง 17 รำยกำร
 23. บริษัท บัวทอง เอ็กซ์ซิบิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 91/255-256 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 24. บรษิทั ลำชูเล่ คอสเมติคส์ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ปำรสี) จ�ำกดั สถำนท่ีผลติเลขท่ี 102 ถนนสรณคมน์ แขวงสกัีน เขตดอนเมอืง  
      กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 4 รำยกำร
 25. บริษัท ซัคซีส โมเดล จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 69 ซอยพุทธบูชำ 44 ถนนพุทธบูชำ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 315 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 344 รำยกำร
 26. บริษัท แปซิฟิคยูเรกวำน จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 58 ซอยลำดพร้ำว 81 แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ  
      ขอต่ออำยุกำรรับรอง 10 รำยกำร



 27. บรษิทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (โรงแปรรปูเน้ือไก่-เป็ด บำงนำ) สถำนท่ีผลติเลขท่ี 111 ซอยบำงนำ-ตรำด 20  
      แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 60 รำยกำร ขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 10 รำยกำร และผลิตให้กับ
      ผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 1 สถำนประกอบกำร ได้แก่
  (1) บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน) ที่อยู่ 1468 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 
       ขอต่ออำยุกำรรับรอง 2 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 2 รำยกำร
 28. บรษิทั ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จ�ำกดั สถำนท่ีผลติเลขท่ี 111 ซอยบำงนำ-ตรำด 20 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  
      กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 34 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 17 รำยกำร

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
 
 1.กรณียกเลิกกำรรับรองฮำลำลผลิตภัณฑ์บำงรำยกำร เนื่องจำกยกเลิกกำรผลิต
 1. บริษัท เมดดิซำย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 28 ซอยวชิรธรรมสำธิต 51 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงจำก 
     เขตพระโขนง กรุงเทพฯ จ�ำนวน 1 รำยกำร
 2. บริษัท สกิน แคร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 111, 113 ซอยโชคชัย 4 ซอยโชค 84 ถนนโชคชัย 4  
     แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ จ�ำนวน 6 รำยกำร 
 3. บริษัท ไทยวิคเตอร์ฟู้ด จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ ๒๕๘ ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม   
    กรุงเทพฯ จ�ำนวน 16 รำยกำร
 4. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 38 นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล�ำปลำทิว  
     เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ จ�ำนวน 1 รำยกำร 
 5. บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 182 ถนนศำลธนบุรี แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ  
    จ�ำนวน 5 รำยกำร 
 6. บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 603/24 ซอยลำดพร้ำว 87 ถนนลำดพร้ำว แขวงคลองเจ้ำคุณสิงห์ 
    เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ จ�ำนวน 3 รำยกำร 
 7. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) (โรงแปรรูปเนื้อไก่-เป็ด บำงนำ) สถำนที่ผลิตเลขที่ 111 ซอยบำงนำ-ตรำด 20  
    แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ จ�ำนวน 11 รำยกำร 
 8. บรษิทั ซพีีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จ�ำกดั สถำนท่ีผลติเลขท่ี 111 ซอยบำงนำ-ตรำด 20 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ  
    กรุงเทพฯ จ�ำนวน 14 รำยกำร 

 2.กรณีขอยกเลิกกำรรับรองฮำลำลผู้ว่ำจ้ำงผลิต
 1. บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน) ที่อยู่เลขที่ 1468 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
     ผลิตโดย บริษัท ธนสยำม จ�ำกัด
 2. ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เดอะ มันนี่ ริช ที่อยู่เลขที่ 1214/180 ถนนเลียบคลองรังสิต ต�ำบลประชำธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี 
    จังหวัดปทุมธำนี ผลิตโดย บริษัท กรผกำ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
 3. นำยอะห์นฟั สะแม ทีอ่ยูเ่ลขที ่7/7 ถนนบวรวิถี ต�ำบลตะลบัุน อ�ำเภอสำยบุร ีจังหวดัปัตตำน ีผลติโดย บรษัิท กรผกำ เทรดดิง้ จ�ำกดั
 4. บริษัท ดอกเตอร์แคร์ที จ�ำกัด ที่อยู่เลขที่ 83/715 อำคำรวิลล่ำรำชเทวี ชั้น 42 ถนนพญำไท แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี  
    กรุงเทพฯ ผลิตโดย บริษัท สกินเทค อินเตอร์โปรดักส์ จ�ำกัด

  หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮาลาล ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 0-2949-4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330 โทรสาร 0-2989-7108 เว็บไซต์ www.islamicbangkok.or.th 
E-mail : islamicbkk.com
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 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 คณะกรรมกำร
อสิลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร โดยฝ่ำยส่งเสรมิคณุธรรม 
ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสุเหร่ำ
คลองสิบเอ็ด เขตหนองจอก กทม.ท่ีถือศีลอดในเดือน
รอมฎอน 1441 ทีผ่่ำนมำครบเต็ม โดยม ีนำงสำวรชันมีญช์ 
สวุรรณกำญจน์ ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรียนสเุหร่ำคลองสบิเอด็ 
เป็นประธำนในพิธีผู้มอบเกียรติบัตรดังกล่ำว

กอ.กทม. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียน
สุเหร่าคลองสิบเอ็ด 

 ประธานกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร 
กล่าวเปิดการประชมุ และได้ให้ข้อคดิกบัวิทยากรอสิลามศึกษา

 เมือ่วนัท่ี 27 มิถุนำยน 2564 ชมรมวทิยำกรอสิลำมศึกษำ กทม.
ได้จัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพวิทยำกรอิสลำมศึกษำมีกิจกรรม
กำรอบรมใช้ Zoom Clound Meeting ผ่ำน Application เพื่อ
ขับเคล่ือนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยวทิยำกำรจำกคณะศกึษำศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 
กำรจัดกิจกรรมคร้ังนี้ วิทยำกรอิสลำมศึกษำได้รับกำรพัฒนำ
ตนเองในด้ำนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบออนไลน์ โดยสำมำรถ
น�ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี ้ยงัเป็นกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ 
เทคนิคและวิธีกำรในกำรสอนออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้กับนักเรียนอย่ำงเต็มศักยภำพภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจำก นำยอรุณ บุญชม ประธำนกรรมกำร
อิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร กล่ำวเปิดกำรประชุม และได้ให้
ข้อคิดกับวิทยำกรอิสลำมศึกษำด้วย ถือเป็นกำรสร้ำงขวัญและ
ก�ำลังใจแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงยิ่ง



 เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจและสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและได้ก่อให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ตำมมำอย่ำงมำกมำย 
ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทนุท่ีถกูต้องตำมกฎหมำยหรอืปัญหำกำรเข้ำถึงแหล่งเงนิทุนจำกสถำบันกำรเงนิ เป็นผลให้ผู้ทีเ่ดอืดร้อน
เข้ำสู่วงจร “หนี้นอกระบบ” น�ำไปสู่กำรถูกเอำรัดเอำเปรียบลูกหนี้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรท�ำสัญญำกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม กำรให้กู้ยืม
เงินโดยเรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรำยวัน หำกมีผิดช�ำระหนี ้ ทำงเจ้ำหนี้จะใช้อ�ำนำจอิทธิพลข่มขู่ท�ำร้ำยร่ำงกำยหรือยึดเอำทรัพย์สิน เป็นต้น
เหตุกำรณ์ในลกัษณะนีม้แีนวโน้มขยำยตวัอย่ำงต่อเนือ่งในสังคมไทยรวมถึงสงัคมมุสลิม ดังท่ีปรำกฎเป็นข่ำวเก่ียวกับกรณกีำรทวงหนีน้อกระบบ
หรือปัญหำอำชญำกรรมอันเนื่องจำกสำเหตุหนี้นอกระบบ
 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย จัดต้ังขึน้โดยมวัีตถุประสงค์หลกัเพือ่ให้พีน้่องชำวไทยมสุลมิได้ใช้บรกิำร และเข้ำถึงแหล่งเงนิทนุที่
ถูกต้องตำมหลักกำรอิสลำม (หลักชะรีอะฮ์) ปรำศจำกดอกเบี้ย และ กำรเอำรัดเอำเปรียบ ดังนั้น พันธกิจหลักของธนำคำรจึงจ�ำเป็นอย่ำง
ยิ่งทีต่้องให้บรกิำรกบัพีน้่องชำวไทยมุสลิมในทุก ๆ กลุ่ม รวมถึงกลุ่มท่ียงัขำดควำมสำมำรถหรอืคุณสมบัตแิละหลกัเกณฑ์ต่ำงๆในกำรเข้ำถงึ
สถำบันกำรเงินด้วยดังนั้นกำรสร้ำง Network หรือ เครือข่ำย ผ่ำนมัสยิดซึ่งมีบทบำทอย่ำงมำกต่อวิถีชีวิตของชำวมุสลิม จึงเป็นช่องทำงที่
จะสำมำรถตอบสนองต่อพนัธกิจของธนำคำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท่ีส�ำคญัจะเป็นโครงกำรท่ีน�ำมำซ่ึงกจิกรรมต่ำง ๆ ซ่ึงจะท�ำให้ธนำคำรได้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของพี่น้องชำวไทยมุสลิมได้อย่ำงกลมกลืน
 ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย จึงมกีำรจัดท�ำโครงกำรผลติภัณฑ์ชุมชนซ่ือสตัย์ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีมุง่หวังให้พีน้่องมสุลมิได้เข้ำถงึ
ระบบสถำบันกำรเงิน โดยผ่ำนมัสยิดและชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้มีกำรช่วยเหลือกันระหว่ำงมัสยิดและสัปปุรุษ สร้ำงควำมผูกพันและ
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไป

แนวคิด

 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทยจะพิจำรณำอ�ำนวยสินเช่ือให้กับผู้แทนมัสยิด (โดยผู้แทนมัสยิดจะได้รับกำรคัดเลือกจำก
ที่ประชุมคณะกรรมกำรมัสยิด และผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้พิจำรณำกำรให้สินเชื่อกับสัปปุรุษอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขต่ำง ๆ ส�ำหรับสัปปุรุษที่
จะเข้ำเกณฑ์กำรรับสินเชื่อนั้น ผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ก�ำหนดขึ้นโดยสำมำรถขอรับค�ำปรึกษำจำกธนำคำรได้ และธนำคำรพร้อมสนับสนุน
ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเงิน รวมถึงอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของผู้แทนมัสยิด ยกตัวอย่ำงเช่น 
รูปแบบกำรขอรับสินเชื่อ สัญญำตำมหลักชะรีอะฮ์รูปแบบต่ำงๆระบบกำรค�ำนวน รับ-จ่ำยสินเชื่อ กำร์ดลูกหนี้รำยบุคคล เป็นต้น

หลักการอ�านวยสินเชื่อ

     ระหว่างธนาคาร – ผู้แทนมัสยิด
 - ใช้หลักกำร บัยอ์ อัลอีนะฮ์
 - ประเภทสินเชื่อ วงเงินเบิกถอนเงินสด
 - วงเงินตั้งแต่ 200,000 - 1,000,000 บำท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนสัปปุรุษของมัสยิดนั้นๆ
 - อัตรำก�ำไร 4% / ปี
 - ช�ำระก�ำไรเป็นรำยเดือน (ขั้นต�่ำ)
 - ช�ำระเงินต้น เมื่อผู้แทนได้รับช�ำระหนี้จำกสัปปุรุษ (เป็นรำยเดือน)

โครงการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์

“และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความยำาเกรง
และจงอย่าช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นบาป และเป็นศัตรูกัน”

(ซูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ อายะฮ์ที่ 2)

“มนุษย์ที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์
คือ มนุษย์ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากที่สุด”

(บันทึกโดยอัฏฏ็อบรอนีย์)

ดร.	อาบิดีน	วันขวัญ
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       ระหว่างผู้แทนมัสยิด – สัปปุรุษ
  - ใช้หลักกำรเงินกู้ยืมตำมหลักอัล-กอรฎ์ หรือหลักกำรอื่น ๆ ภำยใต้หลักชะรีอะฮ์ที่ผู้แทน
             ประสงค์จะใช้ธนำคำรจะอ�ำนวยควำมสะดวกในเรื่องเอกสำรให้ผู้แทนมัสยิด
 - ค่ำบริหำรจัดกำรตั้งแต่ 4% ขึ้นไป หรือแล้วแต่นโยบำยของผู้แทนมัสยิด
 - สัปปุรุษสำมำรถเลือกช�ำระเป็น รำยวัน / รำยสัปดำห์ / รำยเดือน ตำมที่ตกลงกันไว้ระหว่ำง
   ผู้แทนมัสยิดกับสัปปุรุษ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

      มัสยิด
 1. สัปปุรุษประจ�ำมัสยิด ได้รับควำมช่วยเหลือผ่ำนตัวแทนมัสยิด
 2. ลดและบรรเทำปัญหำคุณภำพชีวิตของสัปปุรุษที่เกิดขึ้นจำกหนี้นอกระบบ หรือ ควำมขัดสน
 3. เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของสัปปุรุษให้มีโอกำสได้เข้ำถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนเหมำะสม
 4. ได้รับจัดสรรผลตอบแทนจำกโครงกำรเพื่อใช้ในโครงกำรสำธำรณะประโยชน์ต่อมัสยิดและชุมชน
 5.เป็นศูนย์กลำงในกำรดูแลและช่วยแก้ไขปัญหำของสัปปุรุษในด้ำนต่ำงๆ
 6. ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมัสยิดกับสัปปุรุษมีควำมใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น
 7. ตอบสนองต่อบทบัญญัติแห่งศำสนำ และ พรบ. กำรบริหำรศำสนำอิสลำมฯ
 8. เมื่อสัปปุรุษมีควำมเข้มแข็ง ชุมชนและสังคมก็มีควำมเข้มแข็งตำมไปด้วย
 9. ลดปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ อำชญำกรรม, ยำเสพติด และควำมรุนแรง เป็นต้น
      สัปปุรุษ
 1. แก้ไขปัญหำหนี้สินนอกระบบและปัญหำด้ำนกำรเงินอันเป็นผลกระทบที่ได้รับจำกวิกฤตโรคระบำด
 2. ลดหรือบรรเทำ ภำระต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรก่อหนี้
 3. พัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น
 4. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับมัสยิดมำกยิ่งขึ้น น�ำไปสู่ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป
 5. มีควำมพร้อมและเต็มใจที่จะดูแลมัสยิดและชุมชนในโอกำสต่ำงๆ
 6. มีโอกำสพัฒนำตัวเองให้เป็นผู้ให้ หรือ “เป็นมือบน” ในที่สุด
      ธนาคาร
 1. พันธกิจในกำรจัดตั้งธนำคำร คือกำรให้บริกำรพี่น้องมุสลิม
 2. เพื่อเข้ำถึงพี่น้องมุสลิมที่ไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบสถำบันกำรเงินได้ 
        เพรำะไม่เข้ำเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่ำงๆของธนำคำร) โดยผ่ำนมัสยิดและชุมชน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1.กรรมกำรมัสยิดพิจำรณำตัดสินใจเข้ำร่วมโครงกำร
 2.มัสยิดพิจำรณำคัดเลือกผู้แทนมัสยิดเพื่อท�ำสัญญำโดยไม่น้อยกว่ำ 2 คน
 3..มัสยิดท�ำสัญญำ MOU
 4.ธนำคำรส่วนกลำงรับเรื่องและวิเครำะห์สินเชื่อและแจ้งผลกลับสำขำ
 5.ผู้แทนมัสยิดลงนำมสัญญำสินเชื่อและเปิดบัญชีที่สำขำ
 6.สัปปุรุษยื่นเอกสำรเพื่อขอกู้ยืมเงินกับผู้แทนมัสยิดภำยใต้หลัก อัล-กอรฎ์หรือหลักกำรอื่น ๆ
 7.ผู้แทนมัสยิดแจ้งควำมประสงค์เบิกเงินสินเชื่อที่สำขำของธนำคำร
 8.ธนำคำรโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ผู้แทนมัสยิดเพื่อเบิกจ่ำยให้กับสัปปุรุษ
 9.สัปปุรุษลงนำมในสัญญำเบิกเงินกู้ยืม/เงินสินเชื่อจำกผู้แทนมัสยิด
 10.ผู้แทนมัสยิดมอบเงินกู้ยืมตำมสัญญำและให้สัปปุรุษลงนำมรับเงิน
 11.สัปปุรุษช�ำระเงินต้นและค่ำบริหำรจัดกำรให้ผู้แทนมัสยิดเพื่อไปช�ำระเงินต้นแลก�ำไรคืนให้กับธนำคำร
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 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ท�าให้มีค�าศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในแวดวงสาธารณสุข 
และกลายเป็นค�าศัพท์ที่คนทั่วไปคุ้นเคย ซึ่งอาจเป็นข้อดีที่เกิดจากภาวะวิกฤตครั้งนี้ ค�าศัพท์เทคนิคหลายค�าที่ได้ยินคุ้นหู
มาตลอด 3 เดือนท่ีผ่านมา เริ่มเข้ามาอยู่ในบทสนทนาประจ�าวันของผู้คนตลอดเวลา และยังมีอีกหลายค�าที่ได้ยินบ่อย 
แต่บางคนยังไม่เข้าใจความหมาย ดังนั้น เมื่อมีแนวโน้มว่าคนไทยต้องสู ้และอยู ่กับไวรัสโควิด-19 อีกระยะหนึ่ง 
กองบรรณาธิการวารสารมุสลิม กทม.นิวส์ จึงขอรวบรวมค�าศัพท์น่ารู้พร้อมค�าอธิบายโดยสังเขป ดังนี้

 1. PUI = ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
 ค�ำนี้ย่อมำจำก Patient Under Investigation หรือ UPI หมำยถึง ผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่ง   ก็คือคนที่มีอำกำร
และประวัติเสี่ยงต้องได้รับกำรตรวจหำเชื้อ โดยตั้งแต่เริ่มมีกำรแพร่ระบำดถึงวันนี้ 
 2. Super Spreader = ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง / Cluster = ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
 กล่ำวโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ติดเชื้อหนึ่งคน จะแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ประมำณ 2 คน แต่ส�ำหรับ Super Spreader จะสำมำรถ
แพร่เชื้อไปได้หลำยเท่ำ หรือมำกกว่ำ 20 คน
 ส�ำหรับในประเทศไทย กำรแพร่ระบำดเป็นวงกว้ำง (Super Spreading) เกิดข้ึนใน Cluster หรือกลุ่มสนำมมวย 
และ Cluster สถำนบันเทิง ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 3. Droplets = ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง / Airborne = ทางอากาศ
 เนื่องจำกโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ในช่วงแรกจึงยังไม่สำมำรถระบุได้ชัดเจนว่ำ สำมำรถติดต่อกันได้อย่ำงไร 
องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ยืนยันว่ำ เชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ติดต่อกันจำกกำรที่ผู้ติดเชื้อไอ จำม หรือพูด ซึ่งท�ำให้
คนอื่น ๆ ในระยะไม่เกิน 1 เมตร หำยใจเอำละอองฝอยของสำรคัดหลั่ง (Droplets) เข้ำไป
 4. Swab = เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
 ควำมจริงกำรเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจห้องปฏิบัติกำรมีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Specimen Collection ส่วนสำเหตุท่ีเรียก
กันว่ำ “Swab” เนื่องจำกเป็นกำรใช้ไม้ป้ำย โดยวิธีกำรเก็บสิ่งส่งตรวจของโรคโควิด-19 นั้น แพทย์จะน�ำไม้สอดเข้ำไปในจมูก เพือ่
เกบ็สำรคดัหลัง่จำกหลงัโพรงจมกู (Nasopharyngeal swab) และไม้เกบ็ตวัอย่ำงอกีอนัหนึง่ส�ำหรบัน�ำไปป้ำยในคอ (Throat swab)

รู้ศัพท์โควิด-19 ในภาวะโรคระบาด
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 5. Herd Immunity = ภูมิคุ้มกันหมู่
 ภูมิคุ้มกันหมู่คือ ภำวะที่ประชำกรส่วนมำก
ของสังคมมีภูมิคุ ้มกันโรค ทั้งที่เกิดจำกกำรติดเชื้อ
และรักษำหำยดีจนร่ำงกำยรับเชื้ออีกไม่ได้ หรือกำร
ฉีดวัคซีน ซึ่งเมื่อสัดส่วนของประชำกรที่มีภูมิคุ้มกัน
โรคมีมำกพอ จะช่วยป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนำคตได้
 6. Social Distancing = เว้นระยะห่างจาก
สงัคม /Quarantine = การกกักันเพือ่สงัเกตอาการ
เริม่ป่วย
 กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม หรือ Social 
Distancing เป็นมำตรกำรท่ีกระทรวงสำธำรณสขุแนะน�ำ 
เพื่อลดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 โดยไม่ไปที่
มผีูค้นแออดั หรือหำกจ�ำเป็นกค็วรเว้นระยะจำกผูอ้ืน่ 
1-2 เมตร
 7. PPE = อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ Personal 
Protective Equipment (PPE) มีชื่อเรียกเล่น ๆ  ว่ำ     

“ชุดหมี” เนื่องจำกต้องใส่คลุมทั้งตัว มี Face Shield หรือแผ่นพลำสติกป้องกันใบหน้ำ และหน้ำกำกอนำมัยชนิดป้องกันฝุ่น
ละอองขนำดเล็ก N95 รวมไปถึงใส่ถุงมือถุงเท้ำอย่ำงมิดชิด
 8. Rapid Test = ชุดตรวจเร็ว
 ท่ำมกลำงจ�ำนวนผู้ป่วยเข้ำเกณฑ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ จ�ำนวนห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจยืนยัน อำจมีไม่เพียง
พอ และใช้เวลำในกำรตรวจค่อนข้ำงนำน จึงมีกำรพัฒนำชุดตรวจเร็วขึ้น
 9. Negative Pressure Room = ห้องความดันลบ
 ห้องควำมดันลบคือ ห้องที่มีควำมดันอำกำศภำยในห้องต�่ำกว่ำภำยนอก เมื่อเปิดประตูห้อง อำกำศภำยนอกจะมีควำม
ดันอำกำศสูงกว่ำ ส่งผลให้อำกำศภำยในห้องหรือเชื้อไวรัสไม่ไหลออกไปนอกห้อง
 10. Cohort Ward = หอผู้ป่วยรวมแยกโรค / Hospitel = หอผู้ป่วยเฉพาะ
 เพ่ือเป็นกำรรองรับผู้ป่วยในระยะท่ีมีกำรแพร่ระบำดเพิ่มมำกขึ้น ปัจจุบันเริ่มมีกำรเตรียมหอผู้ป่วยรวมแยกโรค หรือ 
Cohort Ward ทั้งที่อยู่ในโรงพยำบำลหรือในสถำนที่อื่น เช่น มหำวิทยำลัย และโรงแรม ทั้งในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล รวมถึง
ต่ำงจังหวัดด้วย
                     ที่มา :  BBC NEWS/ไทย  21/09/2564
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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 เจริญช่ำง  อำหะหมัด ขำมเทศทอง  ซีรอซันคำร ปำทำน
ที่ปรึกษากฎหมาย :  ประสิทธิ์ มะหะหมัด  วิทยำ บูรณศิล  รอสัก นุชนำรถ  บรรณาธิการ :   ผศ.ดร.วิศรุต เลำะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย :  อนุสิทธิ์ สุขุมำนันท์  อนุสรณ์ องอำจ   มำนัดร ป้อมขุนพรม  ดร.ไพศำล เต็งหิรัญ  วิโรจน์  บุญมำเลิศ 
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์  สะและน้อย  วสันต์  ทองสุข  กรณิศ บัวจันทร์  สุกิจ เหล็งศิริ  เกรียงไกร วัชรปรียำกร  มำนิตย์ กรีมี 
สุรศักด์ิ จ�ำปี  เรวัตร รำมบุตร  อำมีน ดำแหม็ง  พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ เจริญผล  ประสานงาน : มนธรรม โพธ์ิทอง   มำนพ มะดะเรส

 ในช่วงเดอืนรอมฎอน ฮ.ศ. 1442 (13 เม.ย.-12 พ.ค.
2564) กอ.กทม.โดยผ่ำยสือ่สำรองค์กร ได้จัดรำยกำร ICOB Live 
เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้วิชำกำรและภำรกิจของ กอ.กทม. 
ซึง่มวีทิยำกรผู ้ทรงคุณวุฒิหลำยท่ำนมำให้ควำมรู ้ และได้
เ ชิญเยำวชนที่ ไ ด ้ รั บ ทุนกำรศึกษำของคณะกรรมกำร
อสิลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนครมำร่วมรำยกำรด้วย รำยกำร
ได้แบ่งเป็น 4 ช่วง คอื Ramadan Love เวลำ 17.30 – 18.50 น.
และ Ramadan Life เวลำ 21.30 – 22.30 น. และ Ramadan 
Life (Rerun) เวลำ 04.00 – 05.00 น. และ 6 Day-Story 
เวลำ 17.30 – 18.50 น. ซึ่งได้จัดท�ำในระบบออนไลน์ 
มีนำยอนุสรณ ์  องอำจ ประธำนฝ ่ำย ส่ือสำรองค ์กร 
เป็นผู้ด�ำเนินรำยกำร
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