
เล่มที่ 62  เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  2564

พ.ศ. 2508 (ฮ.ศ. 1368) เสด็จ ฯ เปนองคประธานเปดงานเมาลิดกลาง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในกรุงเทพมหานคร และพสกนิการชาวไทยมุสลิมทั่้วราชอาณาจักร

5 ธันวาคม

นายตวน สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรี 

นายอาศิส พิทักษคุมพล  จุฬาราชมนตรี 

นายประเสริฐ มะหะหมัด จุฬาราชมนตรี 

นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี 
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ธรรมศาสน์อิสลาม
ธุรกิจการค้าและการธนาคารในอิสลาม (ตอนที่ 7)

นวัตสาระ
ย้อนรอย....มุสลิมสยาม

สื่อสารสื่อธรรม
โควิด....คือครูใหญ่

สุขสาระ

เตือนภัย 6 โรคยอดฮิตที่มากับลมหนาว

สรรสาระ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมวิถีใหม่
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เส้นทางช้างเผือก

นางสาวชัยวณิช หมัดละ นิสิตคณะแพทยศาสตร์

มัสยิดเมืองหลวง

มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ (ลำานายโส)

ตกผลึกการประชุม
 

พันธกิจฮาลาล
 

สารบััญ

	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์”	ของส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครเล่มนี้	
เป็นเล่มประจ�าเดือนพฤศจิกายน	 -	 ธันวาคม	 2564		
เป็นเล่มที่	 62	จัดพิมพ์ออกสู่สายตาผู้อ่านทุก	2	 เดือน	
เพือ่เผยแผ่องค์ความรูเ้กีย่วกบัอิสลามและมสุลิม	รวมทัง้
การเผยแพร่กิจกรรม/กิจการของส�านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครสู ่สังคม	
เป็นเป้าหมายส�าคัญ
	 ส�าหรบัเดอืนธนัวาคม	2564	มวีนัส�าคญัวนัหนึง่
คอื	วนัที	่5	ธนัวาคม	เป็นวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ	
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ถือเป็นวันชาติ	และ
วันพ่อแห่งชาติ	 ในนามส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ขอน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	มา	ณ	โอกาสนี้
	 ทุกวันนี้	 กระแสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควดิ-19	 อาจลดจ�านวนทัง้ผูต้ดิเชือ้ใหม่และผูเ้สยีชวีติลง	
แต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้	 เพราะความรวดเร็วและความ
รนุแรงของไวรัสชนิดนี	้ก็มีโอกาสแพร่ขยายสายพนัธุใ์หม่	
“โอไมครอน”	 ได้ตลอดเวลา	 ขณะนี้	 มัสยิดหลายแห่ง	
ได้ขอเปิดให้มีการปฏิบัติละหมาดญะมาอะฮ์	(ละหมาด
ประจ�าเวลา)	 และละหมาดญุมอะฮ์	 (ละหมาดวันศุกร์
ประจ�าสัปดาห์)	 แล้ว	 เพื่อรังสรรค์ความมีชีวิตชีวาแห่ง
การภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า	 และรู้จักการใช้ชีวิตแบบ	
“ความปกติวิถีใหม่”	 หรือ	 “New	Normal”	 ให้ได้ใน
ทุกมิติ	ก็น่าจะต้องใช้เวลาไปอีกสักช่วงหนึ่ง	
	 ชีวิตแบบ	“New	Normal”	คือ	ชีวิตที่ต้องใส่
หน้ากากทุกครั้งเวลาออกนอกบ้าน	และสถานที่ต่าง	ๆ	
ก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ	 และคอยท�าความสะอาด
ฆ่าเชือ้ตลอดเวลา	การท�างานจะเป็นแบบ	Work	From	Home	
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 “. . .และพวกเจ ้ าจงช ่วย
เหลือกันในสิ่งที่ เป็นคุณธรรม 
และความยำาเกรง และจงอย่าช่วย
เหลือกัน ในสิ่งที่เป็นบาป และเป็น
ศัตรูกัน...”      (อัลมาอิดะฮ์ : 2)

โดยมกีารประชมุผ่านระบบออนไลน์มากขึน้	 ระบบของโรงเรียนทัว่โลกจะหนัมาใช้ระบบ	E-learning	มากข้ึน	 ในขณะท่ีงาน	Event	
ต่าง	 ๆ	 ซึ่งมีผู้คนจ�านวนมากต้องมาอยู่รวมตัวกัน	 อาจได้รับความนิยมลดลง	 รวมถึงโรงภาพยนตร์และมหกรรมกีฬาที่มีความ
แออัดของผู้เข้าร่วมงาน	อาจจะยังท�าได้ยาก	หรือมีผู้เข้าชมน้อยลงอย่างมีนัยส�าคัญ	ในช่วงแรก	หลังจากเริ่มมีการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง	 ๆ	 การรบัประทานอาหารในร้านอาหารจะต้องนัง่ห่างกนั	 1-2	 เมตร	 ต้องมรีะยะห่างทางสงัคม	 หรอื	 Social	 –	 Distancing	
นอกจากนี้	ผู้คนอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศน้อยลง	เนื่องจากต้องถูกกักตัว	14	วัน	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	นบัตัง้แต่การเกดิโรคโควดิ-19	
ระบาดหนักเมื่อต้นปี	พ.ศ.2564		สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	
กรมพระศรสีวางควฒัน	วรขตัติยราชนาร	ีองค์ประธาน
สถาบันวจิยัจฬุาภรณ์	ได้ทรงเพยีรพยายามแสวงหา
แนวทางที่จะช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตินี้	 จึงทรงริเริ่ม
การวิจัยเพื่อสังเคราะห์ยารักษาโควิด-19	และทรง
เลอืกยาตวัใหม่ท่ียงัไม่ได้ออกสูต่ลาดชือ่	 “โมลนพูริาเวยีร์ 
(Molnupiravir)”	 เพือ่เร่งวจัิยและสังเคราะห์สารนี้
โดยเร็วที่สุด	 และพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตให้กระทรวงสาธารณสุข	 เพ่ือพิจารณา
น�าไปใช้ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่อไป		

	 ในขณะเดียวกัน		ได้มีโอกาสอ่านบทความวิจัย	เรื่อง	“A	Study	on	Takaful	and	Conventional	Insurance	Preferences:	
The	 Case	 of	 Brunei”	 หรือ	 “การศึกษาเกี่ยวกับการก�าหนดลักษณะประกันภัยแบบตะกาฟุลและแบบทั่วไป	 :	 กรณีของบรูไน”	 โดย	
Mohd	Shril	Matsawali	และคณะ		ภาควิชาบริหารธุรกิจ	คณะธุรกิจ	เศรฐศาสตร์และนโยบายศึกษา	มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสลาม	และ
เห็นว่า	มีสาระที่น่าสนใจหลายมุมมอง	จึงขอน�าเสนอเชิง	“สรรสาระ”	ต่อผู้อ่านหรือผู้สนใจมา	ณ	โอกาสนี้
	 ในบริบทของภาษาอาหรบั	ค�าว่า	“ตะกาฟลุ”	มาจากค�าว่า	“กะฟะละ”	ซ่ึงหมายถึง	การค�า้ประกนั	ปกป้อง	และคุม้ครอง	ตะกาฟลุ	
แปลว่า	การค�า้ประกนัซ่ึงกนัและกัน	ในการตีความของศาสนาอสิลาม	“ตะกาฟลุ”	เป็นสัญญาระหว่างกลุม่สมาชิกหรอืผู้เข้าร่วมทีต่กลงความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 โดยท�างานเหมือนการค�้าประกันร่วมกัน	ซึ่งผู้เข้าร่วมทุกคนบริจาคส่วนแบ่งเบี้ยประกันของตัวเองลงในกลุ่ม	และ
ตกลงร่วมกันที่จะชดเชยผู้เข้าร่วมที่ประสบภัยจากอันตรายของผู้ประกันตน	 นักกฎหมายมุสลิมเห็นพ้องต้องกันว่า	 การประกันตะกาฟุล
สอดคล้องกับชะรีอะฮ์	เนื่องจากแนวคิดฮาลาลของ	“ตะบัรรุอ์”	(หมายถึง	การบริจาค)	และตะกาฟุล	(หมายถึง	การร่วมทุนหรือความรับ
ผดิชอบร่วมกนั)	ฝังแน่นอยู	่ดังน้ัน	ทัง้ผูด้�าเนินการตะกาฟลุและผูเ้ข้าร่วม	จงึช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกัน	เพือ่การคุม้ครองทางการเงนิ	ความร่วมมอื
ทัง้สองฝ่าย	แน่นอน	ย่อมสอดคล้องกบัหลกัค�าสอนแห่งอลักุรอาน	เรือ่งความร่วมมอืซ่ึงกันและกนั	ตามท่ีพระองค์อัลลอฮ์	(สบุฯ)	ทรงบัญชาใน



คัมภีร์อัลกุรอาน	(อัลมาอิดะฮ์	:	2)
 “..........และพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรม และความย�าเกรง และจงอย่าช่วยเหลือกัน  ในสิ่งที่เป็นบาป 
และเป็นศัตรูกัน...........”
	 จากความหมายของโองการแห่งอลักรุอานดงักล่าว	ย่อมบ่งช้ีว่า	การปฏบัิตติามสญัญาตะกาฟลุและการท�าธุรกิจ	จะมคีวามสอดคล้องกับ
แนวคิดอิสลามเกี่ยวกับความร่วมมือซึ่งกันและกัน	 หากการท�าธุรกรรมด�าเนินการตามหลักการของอัลมุฎอเราะบะฮ์	 	 ซึ่งเป็นการอนุญาต
ตามบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้า	 และด�าเนินการตามเจตนารมย์และความจริงใจ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า	 ผู้เข้าร่วมธุรกรรมมีความมั่นคงทางการ
เงินต่อความเสี่ยงในอนาคต	 ดังนั้น	 เพื่อให้ธุรกรรมตะกาฟุลมีผล	 ธุรกรรมนั้นต้องปราศจากองค์ประกอบท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
เช่น	ดอกเบี้ย	การฉ้อโกง	และอื่น	ๆ
	 “ตะกาฟลุ”	 ถอืเป็นตวัเลอืกของอสิลามแทนการประกันภยัแบบท่ัวไป	 ข้ึนอยูกั่บแนวคดิเรือ่งความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม	 ความร่วมมอื	
และการชดใช้ค่าเสียหายร่วมกัน	ส�าหรับการสูญเสียของสมาชิก	เป็นข้อตกลงระหว่างกลุ่มบุคคลที่ตกลงร่วมกันรับผิดชอบในความสูญเสีย	
หรือความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลเหล่านี้	 จากกองทุนที่พวกเขาบริจาคร่วมกัน	 แต่ในการสูญเสียการประกันแบบทั่วไป	 บริษัทประกัน
ภัยจะชดใช้ค่าเสียหายตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์	 ส่วนรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยของอิสลาม	 อยู่บนหลักพ้ืนฐานของ
ความร่วมมือและความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ตามที่พระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ทรงก�าหนด		อีกนัยหนึ่ง	การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
ลดความเสี่ยงของฝ่ายหนึ่งเรียกว่า	 ผู้เอาประกันภัย	 โดยการโอนความเสี่ยงเฉพาะให้อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า	 ผู้ประกันตน	 ซึ่งเสนอการฟื้นฟู
อย่างน้อยในบางส่วนจากความสญูเสยีทางเศรษฐกจิ	 โดยผูเ้อาประกนัภัย	 ไม่มขีอบเขตทางศาสนาภายใต้การประกนัแบบท่ัวไป	 วตัถปุระสงค์
หลกัของการประกนัภยัมไีว้เพือ่การค้าในแง่ของการปกป้องความเสีย่งจากการกระท�าดงักล่าว	 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพวกเขา	 นกัวชิการอสิลาม
หลายท่านยืนยันว่า	 ตะกาฟุลแตกต่างจากการประกันภัยแบบทั่วไป	 ในแง่ที่ว่า	 บริษัทไม่ใช่ผู้ประกันตนที่ท�าประกันผู้เข้าร่วม	 บุคคลที่เข้า
ร่วมในโครงการประกันซึ่งกันและกัน	และนี่คือสาระส�าคัญของค�าว่า	“ตะกาฟุล”	ในภาษาอาหรับ	ซึ่งด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน	หมายความว่า	“ตะกาฟุล”เป็นโครงการทางสังคม	เป็นการรวบรวมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าร่วมในอนาคตนั่นเอง
	 ตามค�ากล่าวของ	Muhammad	Nejatullah	Siddiqi	(1985)	กล่าวว่า	การประกันภัยแบบทั่วไปมีองค์ประกอบสามประการที่ไม่
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายชะรีอะฮ์	ดังนี้
	 1)	Al-Gharar	(الغرر)	หมายถึง	ปัจจัยที่คลุมเครือ	ไม่ทราบ	หรือ	ไม่แน่นอน	ในสัญญาประกันทั่วไปในกรมธรรม์	ผู้ถือกรมธรรม์จะ
ไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการกระจายผลก�าไรและการลงทุนในกองทุนใด	 ส่วนการด�าเนินงานของตะกาฟุล	 การด�าเนินการนี้ยึดตามหลักการ	
“มุฎอเราะบะฮ์”	การกระจายผลก�าไรให้กับผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วม	มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในสัญญา	.
	 2)	Al-Maisir	(امليرس)	การพนัน	หมายถึง	การเล่นเอาเงิน	หรือสิ่งอื่นด้วยการเสี่ยงโชคหรือฝีมือ	โดยการท�านายหรือคาดเดาผลที่
เกิดขึ้นในอนาคต	อิสลามห้ามการพนันทุกชนิด	และถือว่าเป็นบาปอันใหญ่หลวง	ผู้ที่เล่นการพนันจะมีความหมกมุ่นไม่ท�ามาหากิน	ซึ่งนอก
จากจะท�าให้สิน้เนือ้ประดาตวัแล้ว	ยงัถอืเป็นสิง่ทีก่่อให้เกดิปัญหาในสงัคมอกีด้วย	และได้รบัการบอกกล่าวว่า	มาจากองค์ประกอบ	‘Gharar’	ด้วย
	 3)	Riba	(الراب)	หมายถึง	ดอกเบี้ย	เป็นสิ่งต้องห้ามในคัมภีร์อัลกุรอาน	และเป็นบาปใหญ่ในอิสลาม	ซึ่งตามหลักชะรีอะฮ	์การจ่าย
ดอกเบี้ยเป็นความผิดและเป็นบาปชั้นสูง	 และการห้ามคิดดอกเบี้ยนั้นก็ไม่จ�ากัดเฉพาะเพียงแต่การเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ในอัตราที่
สูงเท่านั้น	 แต่ยังครอบคลุมถึงการเรียกเก็บดอกเบี้ยในทุกรูปแบบและทุกลักษณะ	 เพราะดอกเบี้ยเป็นเหตุให้เกิดความห่างระหว่างชนชั้น
ทางสังคม	ท�าลายความสัมพันธ์ของบุคคล	ซึ่งขัดแย้งกับหลักการอิสลามที่เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	เงินกู้กรมธรรม์
ในการประกนัชวีติแบบทัว่ไป	เป็นธรุกรรมจาก	Riba	นอกจากนี้	อิสลามยังห้ามกิจกรรมการลงทุนใด	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล	อีกด้วย

	 โดยสรุป	ทกุคนมโีอกาสเสีย่งและอาจประสบภัยพบิตั	ิแน่นอน	ทั้งหมดนี้มุสลิมมีความเชื่อใน	เกาะฎอ-เกาะดรั	แต่อสิลาม
ต้องการให้เรามคีวามเข้าใจ	หาวิธีการหลกีเลีย่งจากปัญหาและความทุกข์ยากดังกล่าว	เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น	พยายาม
ลดความเสี่ยงในครอบครัว	และการสูญเสียทางการเงินให้ได้	และทางออกหนึ่งที่เป็นไปได้คือ	การซื้อประกัน	“ตะกาฟุล”
		 ในโอกาสนี้	ขอเรียนว่า	ถึงแม้กระแสของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ทีม่ผีลกระทบกับสงัคมมนษุย์	คงจะยังไม่
เป็นหมดสิ้นภายในเร็ววันก็ตาม	เราก็ต้องปรับตนเองให้สามารถด�ารงชีวิตระบบ	“ปกติวิถีใหม่”	หรือ	“New	Normal”	ต่อ
ไปให้ได้	โดยน�าหลักคิดเกี่ยวกับการประกันภัยแบบ	“ตะกาฟุล”	มาเติมเต็มชีวิตแก่ตนเอง	ครอบครัว	มัสยิด	องค์กร	และ
สังคมประเทศชาติโดยรวม	ก็จะเป็นการยกระดับ	“คุณภาพชีวิต”	อีกมิติหนึ่งอย่างแน่นอน	-	อินชาอัลลอฮ์		
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ธุรกิจการค้า
และการธนาคารในอิสลาม 
                    (ตอนที่ 7)  

	 ธนาคารจะเป็นผูจ้ดัหาอปุกรณ์	เครือ่งจกัรต่างๆ	ตามความต้องการของผูรั้บบรกิาร
ที่มีอยู่หลากหลาย	และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง	จากตลาดไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น	
หรือระดับประเทศ	ธนาคารจะเป็นผู้ให้เช่าอุปกรณ์	และเครื่องจักรต่างๆ	แก่หน่วยงาน
ทีม่คีวามประสงค์จะใช้งาน	และน�าไปใช้ประโยชน์ช่วงเวลาทีต่กลงกนัและเม่ือครบสญัญา	
อปุกรณ์และเคร่ืองจกัรต่างๆ	 กจ็ะกลบัมาเป็นกรรมสทิธิข์องธนาคารเพือ่หาลกูค้าคนใหม่
ที่ประสงค์จะเช่าต่อไป
	 รปูแบบนีอ้ปุกรณ์และเครือ่งจกัรต่างๆ	ยงัคงเป็นกรรมสทิธิข์องธนาคารอสิลาม
ที่น�าออกให้เช่าเป็นช่วงๆ	ติดต่อกันไป	ยกเว้นช่วงสั้นๆในระหว่างหาผู้เช่า	และการนี้
ธนาคารกจ็ะรบัความเสีย่งกบัการที่ตลาดซบเซา	และตลาดมีความต้องการลดลงท่ีจะท�าให้
ธนาคารขาดรายได้
 การให้เช่าเพื่อใช้งานแบ่งออกเป็น :
	 -	 การให้เช่าแบบเจาะจง	 คือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 หรือให้เช่าสิ่งที่ระบุ
อย่างเจาะจง
	 -	 ให้เช่าสิ่งที่ระบุลักษณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารที่จะต้องจัดหา
มาโดยไม่เจาะจง	 คือการให้เช่าผลประโยชน์ของวัตถุที่มีการบอกลักษณะอย่างชัดเจน
ตามที่ตกลงกันโดยไม่เจาะจง	 เช่น	 รถยนต์หรือเรือที่ไม่มีการเจาะจงว่าเป็นคันนั้นคันนี้	
หรือล�านั้นล�านี้	แต่มีการระบุลักษณะอย่างละเอียด	เช่น	เป็นรถยนต์ยี่ห้อ	สี	เครื่องยนต์	
จ�านวนที่นั่ง	เป็นต้น	ที่จะท�าให้ไม่เกิดข้อพิพาทขึ้น
 ขั้นตอนการด�าเนินการให้เช่าเพื่อใช้งาน
	 1.	ท�าสัญญาซื้ออุปกรณ์
ธนาคาร	 :	ธนาคารจะซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้ศึกษาและประเมินการตลาด	ช�าระราคาเป็น
เงินสด	หรือเงินเชื่อแก่ผู้ขาย
ผู้ขาย	:	ตกลงขายและส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ธนาคาร	

 อรุณ บุญชม
การให้เช่าเพื่อใช้งาน
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	 -	อุปกรณ์และเครื่องจักนต่างๆ	เช่น	เครื่องบิน	เรือ	ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นที่จะเช่าเพื่อใช้งาน	เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและ
ใช้เวลานานในการผลิต
	 -	เช่นเดยีวกบัทีธ่นาคารอสิลามสามารถด�าเนนิการในรปูแบบนีไ้ด้อกีมาก	ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งจกัรกลการเกษตร	หรอือตุสาหกรรม	
ยานพาหนะ	และสื่อคมนาคมทุกชนิด	และทุกสิ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่างๆ
	 -	 ธนาคารสามารถใช้ประโยชน์รปูแบบนีไ้ด้โดยทีอ่ปุกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ	 ยังเป็นของธนาคารโดยแลกเปลี่ยนกับการ
ขายผลประโยชน์ของมัน	 เช่นเดียวกับผู้เช่าก็ได้รับประโยชน์โดยตอบสนองความต้องการได้ทันทีและภายในเวลาอันเหมาะสม	
โดยไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก

 
 

	 2.	สัญญาให้เช่าครั้งแรก
ธนาคาร	:	หาผูเ้ช่าส่งมอบอปุกรณ์ในแบบให้เช่าโดยมผีลตอบแทน
ผู้เช่า				:	จ่ายค่าเช่าตามทีต่กลงกนัเป็นงวดๆ	เมื่อครบสัญญา
เช่าจึงคืนอุปกรณ์ให้ธนาคาร
	 3.	สัญญาให้เช่าครั้งต่อไป
ธนาคาร	 :	 ภายหลังจากรับอุปกรณ์คืนมาแล้ว	 ธนาคารหาผู้
เช่ารายใหม่ที่ประสงค์จะเช่า
ผู้เช่ารายใหม	่:	จ่ายค่าเช่าตามที่ตกลงกันเป็นงวดๆ	เมื่อครบ
สัญญาเช่าจึงคืนอุปกรณ์ให้แก่ธนาคาร
 หมายเหต	ุ เมื่อจะสิ้นสุดสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายใด
ให้ธนาคารหาผู้เช่ารายใหม่ต่อไป	 เพื่อท�าสัญญาเช่า	หรือต่อ
อายุสญัญาเช่าแก่ผู้เช่ารายเดิม	 และบางครั้งธนาคารอาจ
ตัดสินใจขายอุปกรณ์นั้นเลยก็ได้
 ลู่ทางในการปฏิบัติ
	 -	การให้เช่าเพื่อใช้งานมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์
ที่เป็นเครื่องจักรต่างๆ	 ที่มีราคาสูง	 ซึ่งต้องใช้งบประมาณ
จ�านวนมาก	และใช้เวลานานในการผลิต
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ย้อนรอย... มุสลิมสยาม
สมัย เจริญช่าง

						 สงัคมของมนษุย์โดยทัว่ไป	จะด�ารงคงอยู่ได้ไม่สูญสลาย	และสามารถพัฒนาให้ปัจจัยแข็งแกร่ง	เพิ่มศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้น	
ก็ต่อเม่ือสังคมน้ัน	 ๆ	 จะต้องตระหนักในการศึกษาถึงวัฎจักรหรือวงจรชีวิตของสังคมที่มีกาลหรือเวลา	 3	 ระยะ	 คือ	 อดีตกาล	
ปัจจุบันกาล	และอนาคตกาล	เป็น	ส�าคัญ
 อดีตกาล คือ  ที่มา... ปัจจุบันกาล  คือ ที่เป็นอยู่...  อนาคตกาล คือ ที่ไปหรือสิ่งที่จะมาถึง
										 จึงมีผู้รู้หลายท่านมักจะกล่าวว่า	“อดีต คือ ครู”	 ในปัจจุบันจะตัดสินใจท�าอะไร	ต้องมองย้อนรอยไปดูสิ่งที่เกิดขึ้น	หรือ
เหตุการณ์และข้อยุติของเหตุการณ์ในอดีตเป็นตัวอย่าง		เพื่อประกอบการตัดสินใจสู่อนาคต	จะได้ไม่เกิดความผิดพลาด	หรือถ้าจะ
ผิด	ก็จะผิดน้อยที่สุด	ด้วยเหตุดังกล่าว	มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์	จึงควรเรียนรู้อดีตหรือที่มาของเผ่าพันธุ์ของตัวเอง	เพื่อจะได้เป็น	“คติ” 
สอนใจให้	สังคมนั้นๆ	ได้เกิด “สติ”
	 ชาวมุสลิมในประเทศไทย	 คือ	 กลุ่มชนที่มี	“วัฒนธรรม”	 เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะกลุ่ม	 ซึ่งมีวิถีชีวิตแตกต่างหลาย
ประการจาก	 “วฒันธรรม”	 ของคนไทยทัว่ไป	 (แต่ไม่เป็นปัญหาและอปุสรรคในการใช้ชีวติอยูร่่วมมหาสมาคม	 หรอืสงัคมใหญ่กบัพีน้่อง
ต่างศาสนิก	 ในฐานะเป็นคนไทยเหมือนกัน)	 จึงมีผู้ถามอยู่เป็นเนืองๆ	 ว่า	 คนไทยมุสลิมเขามาจากไหนในอดีต	 หรือคนไทยที่เป็น
มุสลิมรับศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เมื่อไหร่...?	อย่างไหร่...?	ค�าถามเหล่านี้	เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยจะรู้หรือตอบไม่ค่อยได้	(เพราะ
สังคมไทยวันนี้	เป็นสังคมที่ไม่เน้นเรื่องประวัติศาสตร์	มุ่งแต่เรื่องปากท้องในปัจจุบันเป็นส�าคัญ)	จึงสอดคล้องกับค�าพังเพยเล็กๆ	ที่
โบราณพูดว่า	“วัวลืมตีน”	ไม่รู้ว่าพวกเราก�าลังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า...?	ผมขอบอกเล่า	ให้เป็นการจารึกลายลักษณ์อักษรไว้	เพื่อ
ประโยชน์แห่งการค้นคว้าของคนรุ่นหลังว่า	 “ก�าเนิด”	 หรือ	 “ก�าพืดเดิม”	 ของมุสลิมในประเทศไทยนั้น	 ได้สืบสายพันธุ์มาจาก
กลุ่มชน	7	สายพันธุ์	 (ข้อเขียนนี้ไม่หวังให้เกิดการแบ่งแยกทางมวลชน	แต่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาในมุมสังคมศาสตร์เท่านั้น)		
มีดังต่อไปนี้	1.เปอร์เซีย		2.มลายู	หรือมาเลเซีย		3.เขมร	หรือกัมพูชา		4.อินโดนีเซีย		5.อินเดีย		6.ปากีสถาน-บังคลาเทศ			7.จีน

           ชาวไทยมุสลิมกลุ่มที่ 1		คือ	คนไทยมุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจาก
พ่อค้าวาณิชชาว	 “เปอร์เซีย”	 หรืออิหร่านในปัจจุบัน	 บรรพชนของกลุ่มนี้	
น�าส�าเภาเข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม	รัชกาลที่	21	แห่งกรุงศรีอยุธยา	(พ.ศ.2154-2171)	โดยมีหัวหน้า	
2	คนเป็นพี่น้องกัน	ผู้พี่ชื่อ	เชคอะหมัด	อัลคุม	ผู้น้องชื่อ	เชคซะอีด	อัลคุม	
ทั้งสองคนเป็นชาวเมือง	“คุม”	(เมืองเดียวกับอิหม่ามโคมัยนี)	
	 ต่อมา	 เชคอะห์มัด	 ได้สมรสกับหญิงชาวไทยและได้รับราชการใน
ราชส�านัก	เป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอย่างมาก	จนได้รับ
พระราชทานบรรดาศักด์ิเป็น	“พระยาเฉกอะหะหมัด รัตนราชเศรษฐี 
เจ้ากรมท่าขวา”ว่าที่กรมท่าขวาและจุฬาราชมนตร	ีนับเป็นจุฬาราชมนตรี
ท่านแรกในสาระบบทีส่ามารถสบืค้นพบได้	 ในยคุแห่งกรงุศรอียธุยา	 ท�าหน้าทีเ่ป็น
เจ้ากรมท่าฝ่ายขวา	ควบคมุการค้าขายของกรงุศรอียธุยากบักลุม่พ่อค้าชาวเปอร์เซยี	
และชาวอาหรับที่สมัยนั้นนิยมเรียกว่า	“พ่อค้าแขก”	สนองพระเดชพระคุณ
คู่กับ	“พระยาโชฎึกราชเศรษฐี”	ซ่ึงเป็นชาวจีน	ต�าแหน่ง	เจ้ากรมท่า	
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ฝ่ายซ้ายที่ท�าหน้าที่ควบคุมการค้าขายของกรุงศรีอยุธยากับกลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีแล่นส�าเภาสินค้าเข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยา	
ต�าแหน่งจุฬาราชมนตรี	ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น	ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	
บางช่วงบางเวลา	 ได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็น “พระยาจฬุาราชมนตร”ี	 แต่บางช่วงบางรชักาลได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็น	
“พระจุฬาราชมนตรี”	ก็สุดแล้วแต่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้น	ต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีในสมัยนั้น	
มใิช่ผูน้�าทางศาสนาอสิลามเช่นปัจจบัุน	 แต่พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งต้ังเพือ่เป็นข้าราชส�านกัจากขนุนางชาวมสุลมิ	 ให้ปฏบัิตริาชการ
ต่างพระเนตรต่างพระกรรณ	และต�าแหน่งทีไ่ด้รบัพระราชทานบรรดาศกัดขิอง	“พระจฬุาราชมนตรี”	หรอื	“พระยาจฬุาราชมนตร”ี 
ทุกช่วงรัชสมัยนั้น	ล้วนเป็นขุนนาง	“มุสลิมนิกายชีอะห์”	ทั้งสิ้น
	 อนึ่ง	ส�าหรับเชคอะห์หมัด	อัลคุม	พระยาจุฬาราชมนตรี	คนแรกของกรุงศรีอยุธยานั้น	ได้ปฏิบัติราชการด้วยความดีความ
ชอบเป็นทีป่ระทับพระราชหฤทยัของพระเจ้าแผ่นดนิยิง่นกั	 จงึได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิสู์งสดุเป็น	 “เจ้าพระยาบวรราชนายก” 
ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดของข้าราชการฝ่ายผลเรือนสามัญชนในยุคสมัยนั้น
		 ส�าหรับ	 เชคอะห์มัด	 เป็นมุสลิมนิกายชีอะฮ์	 มีผู้สืบสายสกุลของท่านจนถึงปัจจุบันหลายสกุลที่ยังคงเป็นมุสลิมอยู่ก็มีมาก	
เช่น	ผู้ใช้สกุล	“อะห์มัดจุฬา” “จุฬารัตน์” ช่วงรัศมี,	อหะหมัดจุฬา,	ศรีศุภผล,	พุ่มภักดี,	บูรณสมภพ,	พิบูลศิริ,	ช่วงแสงอุทัย,	นนท
เกษ,	 บุญยรัตกลิน,	 สุขส�าราญ,	 อาดัมอาลี	 ฯลฯ	 และที่ผสมกลมกลืนหันไปนับถือพุทธศาสนาก็มีอยู่มาก	 เช่น	 ผู้ใช้สกุล	 “ยุคล” 
“บุนนาค” “ปราโมช” และ	ฯลฯ	ส่วนที่เป็นมุสลิมในขณะนี้	 ก็อยู่ในสังกัดมัสยิดแถบพรานนกและเจริญพาสน์	 ฝั่งธนบุรี	 ได้แก่	
มัสยิดกุฎีหลวง		มัสยิดดิ้ลฟัลลาห์	(กุฎีปลายนา)	และมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม	ซอยเข้าส�านักงานเขตบางกอกใหญ่	เป็นส่วนใหญ่
	 มัสยิดทั้ง	3	แห่งนี้	ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	แต่ส�าหรับมัสยิด	“บาราห์”	ซ่ึงเป็นมัสยิดเก่าอยู่ที่
เชิงสะพานเจริญพาสน์	 สถานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลปัจจุบัน	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 และพระเจ้าพี่นางเธอนเคยเสด็จทอดพระเนตรพิธีลุยไฟของชาวมุสลิมชีอะฮ์	 (แขกเจ้าเซ็น)	 เมื่อ
วันที่	16	กันยายน	2496	ซึ่งตรงกับวันที่	10	เดือนมุหัรรอม	หรือที่คนไทยเรียกว่า	“เดือนมะหะหรั่ม”	ส่วนมัสยิดบาราห์	มิได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย	 (โปรดติดตามตอนต่อไป)
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ทรงก�าหนดทั้งสิ้น	 เพื่อให้เหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องใคร่ครวญ	 และ
ทดสอบความอดทนของมนุษย์	ในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮ์	(ซุบฯ)		
ทรงตรัสในซเูราะฮ์อลับะเกาะเราะฮ์	อายะฮ์ที	่155	ความว่า	“และแน่นอน
เราได้ทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งหน่ึงจากความกลัว, จากความ
หวิโหย, จากความสญูเสยีทรพัย์, สญูเสียชวีติ, และสญูเสยีผลผลติ ดงันัน้ 
(มูฮัมหมัด) จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทน”	ความหมายของอายะฮ์นี้
ระบุชัดว่า	เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับมนุษย์	เป็นเพียงบททดสอบ
จากพระองค์อัลลอฮ์	(ซบุฯ)	ทีพ่ระองค์ทรงใช้ทดสอบความอดทนของมนษุย์	
ผู้ใดมีความอดทน	ผู้นั้นก็จะได้รับข่าวดีจากพระองค์อัลลอฮ์	(ซุบฯ)	
	 เมื่อผู ้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์(ซุบฯ)ตระหนักถึงเหตุผล
ที่พระองค์ทรงก�าหนดให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ	 ที่ท�าให้สังคมต้องมีวิถีชีวิตที่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยชิน	ผู้ศรัทธาย่อมต้องใช้ความอดทนเป็น
เสมือนอาวุธฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้น	และให้วิกฤตนั้นเป็นบทเรียนส�าหรับ
การใช้ชวีติในอนาคต	และให้เกดิจติส�านกึเพือ่เปลีย่นแปลงความเคยชนิทีผ่ดิ

	 ยุคที่สังคมมนุษย์ทุกมุมโลกก�าลังอยู่ในความหวาดกลัวความร้ายแรงของโรคระบาดที่มีชื่อเรียกว่า	โควิด	19	(Covid-19)	
จนท�าให้การออกนอกท่ีพักเป็นสิ่งท่ีน่ากลัว	 หากจ�าเป็นก็ต้องสวมเครื่องป้องกันที่ไม่เคยท�ามาก่อนในอดีต	 กิจกรรมกลางแจ้ง
เกือบจะหยุดอย่างส้ินเชิง	 ธุรกิจการค้าต่างได้รับความเสียหาย	 เป็นยุคที่เกือบจะไม่พบความแตกต่างใดๆระหว่างผู้มีฐานะกับ
ผู้ด้อยฐานะ	สถานที่ส�าคัญๆทางศาสนาถูกปิด	จึงนับได้ว่าโควิด	19	มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	จนมีวลีใหม่
ในการใช้ชีวิตเกิดขึ้นคือค�าว่า	“นิว	นอร์มัล	(New	Normal)	หรือที่แปลตามตัวเป็นไทยว่า	ความปกติที่เกิดขึ้นใหม	่

แต่หลายคนมักให้ความหมายว่า	“วถิี
ชวีติใหม่”	 ค�านี้ถูกน�ามาใช้เป็นครัง้แรก
โดยนายบลิล์	กรอส	(Bill	Gross)	ชาวอเมรกินั	
ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ียิ่งใหญ่
บริษัทหนึ่ ง ในอเมริกา โดยใช ้ เป ็น
ค�าอธบิายถงึสภาวะเศรษฐกจิโลกหลงัเกดิ
วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร ์ เกอร ์ ใน
สหรัฐฯ	 ในช่วงระหว่างปี	 2007-2009	
ค�านี้จึงถูกน�ามาใช้กับทุกยุคเมื่อเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจ	 เพราะทุกครั้งเมื่อ
เศรษฐกิจรุ่งเรืองจนถึงจุดสูงสุด	ก็จะมี
ป ัจจัยท�าให้เกิดภาวะวิกฤตตามมา	
อั น เ ป ็ น เ ห ตุ ก า รณ ์ ป ก ติ จึ ง เ รี ย ก
เหตุการณ์นี้ว่า	นอร์มอล
	 สิง่ทีต้่องการอธบิาย	มใิช่ความหมาย
ของวลีดังกล่าว	 หรือประวัติความเป็น
มาของวลี	แต่ต้องการเจาะลึกถึงระบอบ
สังคมตามรูปแบบอิสลามที่มีบัญญัติของ
พระองค์อัลลอฮ์(ซุบฯ)เป็นกฏระเบียบ	
และมีแบบอย่างท่านเราะซู ้ล(ศ็อลฯ)	
เป ็นบรรทัดฐาน	 ในบัญญัติ อิสลาม	
มสุลมิทกุคนย่อมศรทัธาว่าทกุเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งดหีรอืไม่ด	ีเป็นสิง่ทีพ่ระองค์อลัลอฮ์	(ซบุฯ)	

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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กลับสู ่ระบบอบการด�าเนินชีวิตที่
ถูกต้อง
	 ท่านอะบียะห์ยา	ซุไฮบ์	
บินซินาน	เล ่าว ่า	คร้ังหนึ่งท ่าน
เราะซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 กล่าวด้วยท่าทาง
ที่แสดงถึงความประหลาดใจยิ่งว่า	
“เป็นทีป่ระหลาดย่ิงส�าหรบัเรือ่งราว
ของผู้ศรัทธา  เพราะส�าหรับผู้ท่ี
ศรัทธานั้นทุกสิ่งที่ประสบกับเขา
เป็นเร่ืองดี, ลักษณะเช่นนี้จะไม่
ปรากฏกับผู้ใดนอกจากผู้ที่ความ

ศรัทธาเท่านั้น คือเมื่อประสบสิ่งใดที่ท�าให้เขาพึงพอใจ เขาก็จะขอบคุณ (อัลลอฮ์) และนั่นเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับเขา และเมื่อ
มีสิ่งเลวร้ายประสบ เขาก็อดทน นั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดีส�าหรับเขา”	 บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม,	 ท่านเราะซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 ได้
อธิบายลักษณะพิเศษที่อยู่ในตัวผู้ศรัทธาว่า	 เป็นผู้ที่ด�ารงชีวิตได้ทั้งในทุกสภาวะ	 และถือว่าทุกสภาพที่เลวร้ายคือบททดสอบ
ความอดทนจากพระองค์อัลลอฮ์	(ซุบฯ)	จึงต่างน้อมรับการทดสอบด้วยจิตใจมั่นคง
	 ท่านมุสอั๊บ	บินซะอัด	เล่าว่า	ฉันได้เข้ามาหาท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	แล้วถามท่านว่า	ผู้ใดได้รับบททดสอบที่รุนแรงมาก
ที่สุด?	 ท่านเราะซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 ตอบว่า	 “บรรดาศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮ์(ซุบฯ)ถัดจากนั้นคือบรรดาผู้ปฏิบัติแต่ความดี 
ถัดมาคือบรรดาผู้ที่มีลักษณะคล้ายกันตามล�าดับ เพราะบุคคลจะได้รับการทดสอบตามระดับของการมีศาสนา (หมายถึง
ระดับความศรัทธา) ผู้ใดที่ความศรัทธาของเขาแข็งแกร่ง พระองค์อัลลอฮ์ก็จะทรงเพิ่มการทดสอบแก่เขา แต่ผู้ใดที่หาก
ความศรัทธาของเขาอ่อนไหว บททดสอบของเขาก็จะเบาบาง ผู้ศรัทธาจะยังคงได้รับบททดสอบอย่างต่อเนื่อง จนท�าให้
เขาใชช้ีวิตบนโลกนี้อย่างผู้ปราศจากความผิดใดๆ”	 เข้าใจได้จากฮาดิษของท่านเราะซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 นี้ในหลายประเด็น	
ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	ได้สื่อให้เข้าใจได้ว่า	บททดสอบของพระองค์อัลลอฮ์	(ซุบฯ)	จะรุนแรงตามระดับความศรัทธาของบุคคล	
พระองค์อัลลอฮ์	(ซุบฯ)	ทรงให้การทดสอบเป็นเหตุให้ผู้ถูกทดสอบได้รับการอภัยโทษ	ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าจะต้องอดทน	
	 เรามองโควดิ	19	ว่าเป็นครใูหญ่ทีพ่ระองค์อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	ทรงส่งมาเพือ่เตอืนให้เราส�านึกและรู้จกัการใช้ชวีติตามแบบอสิลาม
อย่างแท้จริง	 สอนเราให้ด�าเนินชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยความพอเพียง	 ลดความเย่อหยิ่ง	 สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว	 ห่างจาก
การรวมกลุ่มเพ่ือจุดประสงค์ท่ีไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่สังคมและตนเอง	บทเรียนที่ส�าคัญยิ่งที่ได้รับจากโควิดคือการรักษา
ความสะอาดอันเป็นหัวใจส�าคัญของความศรัทธา	 เพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญยิ่งของความศรัทธา	 และที่ส�าคัญ
กว่านั้นครูใหญ่ที่ชื่อโควิด	19	ได้สอนให้เรารู้จักความอดทนอดกลั่น	และยับยั้งไม่ให้เราโลบหลงในสิ่งที่มิใช่ของเราอย่างแท้จริง
พร้อมกับให้เรามุ่งสะสมสิ่งที่เป็นของเราอย่างยั่งยืน	 ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านท่านเราะซู้ล(ศ็อลฯ)	 อยู่กับบรรดาศ่อฮาบะฮ์	 ท่านได้
ถามพวกเขาว่า	 “มีใครบ้างในพวกท่านที่รักสมบัติของผู้อื่นยิ่งกว่าของตนเอง ?”	 บรรดาศ่อฮาบะฮ์ต่างตอบว่า	 “พวกเรา
ไม่มใีครรกัสมบติัของผูอ้ืน่ย่ิงกว่าของตนเองหรอก”	 ท่านเราะซูล้	 (ศอ็ลฯ)	 จงึกล่าวแก่พวกเขาว่า	 “ มใิช่เป็นดงัทีพ่วกท่านคดิ
และเข้าใจ สมบัติของผู้อื่นนั้นหมายถึงสิ่งที่พวกท่านสะสมไว้แล้วพวกท่านก็ต้องทิ้งมันไว้แก่ผู้อื่นที่มีสิทธิครอบครองหลัง
จากที่พวกท่านจากโลกนี้ไป แต่สมบัติที่แท้จริงของพวกท่านนั้นคือสิ่งที่จะติดตามพวกท่านไปยังพระองค์อัลลอฮ์ (ซุบฯ)      
เมื่อพวกท่านจากโลกนี้ไป”		การท่ีเราไม่สามารถท�ากิจกรรมภายนอกได้นั้น	ท�าให้เรามีเวลาทบทวนตนเองเพื่อแก้ไข
ข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้	มรีายงานว่าท่านเราะซูล้	(ศอ็ลฯ)	กล่าวว่า	“จะมโีรคระบาดครัง้ใหญ่เกดิขึน้ในทกุ 100 ปี เพือ่เตอืนสตมินษุย์” 
ฉะน้ันเม่ือใดก็ตามที่ครูใหญ่ผู้นี้จากเราไป	มันได้ทิ้งบทเรียนอันล�้าค่าไว้แก่พวกเรา	จึงถือได้ว่าโควิด	19	คือครูใหญ่ของ
มนุษย์ชาติ...
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														สวสัดคีรบั	สาระหน้ารูเ้กีย่วกบัการแพทย์ในวารสารมสุลมิกทม	.	NEWSเล่มนีจ้ะ	เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงทีอ่ากาศเยน็ลง	
และบางพื้นที่อาจเย็นลงเฉียบพลัน	ท�าให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จากสภาพอากาศเช่นนี้	อาจท�าให้ร่างกายป่วยได้ง่าย
กว่าปกติ	นอกจากนี้อากาศเย็นยังเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุด	ฉะนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวเราต้องระวัง	6	 โรคส�าคัญ	
คือ	 ไข้หวัด	 ไข้หวัดใหญ่	ปอดบวม	 ไข้หัด	อุจจาระร่วง	และไข้สุกใส	 โดยควรศึกษาสาเหตุ	และอาการในเบื้องต้น	 เพื่อจะได้หาวิธีป้องกัน	
หรือดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค

ไข้หวัด
	 คือโรคพื้นฐานที่เป็นได้แทบจะทุกฤดูกาล	แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวอาจจะเป็นได้ง่ายกว่าปกติ
ถึง	2	เท่า	ไข้หวัดเกิดจากเชื้อไวรัสที่ท�าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ	เชื้อที่พบบ่อยคือเชื้อ	
“ไรโนไวรัส”	(Rhinovirus)	โดยผู้ป่วยมักมีอาการคัดจมูก	น�้ามูกไหล	ไอจาม	คันคอ	น�ามาก่อน	
จากนั้นจะเริ่มมีไข้	หนาวสั่น	ปวดศีรษะ	และปวดเมื่อยตามตัว
วิธีการรักษา
	 ส�าหรับคนส่วนมากมักหายเอง	เมื่อเป็นไข้หวัดควรพักผ่อนมากๆ	ดื่มน�้าให้บ่อย	เช็ดตัวทุกชั่วโมงเพื่อระบายความร้อนในร่างกาย	
และรับประทานยาลดไข้	ยาแก้ไอ	ยาลดน�้ามูก	เหล่านี้เพียงบรรเทาอาการ	ไม่ได้รักษา	หรือท�าให้หายเร็วขึ้น	แต่ถ้ามีไข้ขึ้นสูงติดต่อกันนาน	
ควรพบแพทย์	เพื่อเช็คอาการให้ละเอียดต่อไป
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลไข้หวัด 
	 ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 เช่น	 ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง	 เป็นต้น	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 หลีกเลี่ยงสภาพ
แวดล้อมที่มีมลพิษ	ควรสวมหน้ากากอนามัย	เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน	เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มาจากการ	ไอและจาม

ไข้หวัดใหญ่
	 ไข้หวัดใหญ่	มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาแต่รุนแรงกว่า	และหากปล่อยไว้
จนมีอาการแทรกซ้อนอาจท�าให้เสียชีวิตได้	ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส	
“อินฟลูเอนซา”	(Influenza	virus)	ทางระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน	
ท�าให้มอีาการหนาวสัน่	ไข้ขึน้สงู	เจ็บคอ	ปวดเมือ่ยกล้ามเน้ือและศรีษะอย่างรนุแรง	
และอาจมีอาการคลื่นไส้	อาเจียนร่วมด้วย

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

วิธีการรักษา
	 การรักษาคล้ายกับโรคไข้หวัดนั่นคือ	ควรดื่มน�้าให้มาก	เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกาย	เช็ดตัวทุกชั่วโมง	รับประทานยาตามอาการ	
และมียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่	แต่ไม่จ�าเป็นส�าหรับทุกคน	ถ้ารับประทานยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้น	แนะน�าให้พบ
แพทย์ทันที
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่
	 วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	ซึ่งมีบริการตามโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วไป	นอกจากนี้ควรหลีก
เลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น	ไม่ว่าจะเป็นแก้วน�้า	ผ้าเช็ดหน้า	ผ้าเช็ดตัว	ช้อน	เป็นต้น	และควรใส่หน้ากากอนามัย	เมื่อต้องอยู่ในสถานที่
ที่มีคนพลุกพล่าน	ล้างมือบ่อย	ๆ	ด้วยน�้าสบู่	เจลแอลกอฮอล์	หรือเช็ดมือด้วยทิชชู่เปียก	เป็นต้น

เตือนภัย 
6 โรคยอดฮิต    

ที่มากับหน้าหนาว
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ปอดบวม
	 ปอดบวมคือภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส	 จนท�าให้มีหนองและสารปนเปื้อนภายในถุงลม	 ผู้ป่วยมักมี
อาการคือ	ไอ	จาม	มีเสมหะมาก	แน่นหน้าอกจนหายใจ
ไม่ออก	คัดจมูก	หนาวสั่น	มีไข้สูงติดต่อกันเกิน	2	วัน	ปอดบวม
มกัพบหลงัจากการเป็นไข้หวดัเร้ือรัง	และในผูป่้วยโรคหอบหืดปอดบวมมักพบบ่อยในกลุม่ผูส้งูอาย	ุและเดก็เลก็อายรุะหว่าง	5	-	10	ปี
วิธีการรักษา
	 หากมีอาการคล้ายเป็นปอดบวม	ควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุด	และหากแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการปอดบวมแล้ว	จะให้รับประทานยา
ปฏิชีวนะ	ควบคู่ไปกับยาลดไข้	ยาละลายเสมหะ	และยาขยายหลอดลม	พร้อมแนะน�าให้ผู้ป่วยดื่มน�้ามากๆ	เพราะน�้าจะช่วยละลายเสมหะ
ได้
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลปอดบวม
	 อาการปอดบวมส่วนใหญ่มักเริม่จากการเป็นไข้หวดั	ดงันัน้เมือ่รูว่้าเริม่เป็นไข้หวดั	ให้รีบรกัษาเพือ่ป้องกันภาวะแทรกซ้อน	พยายาม
ดื่มน�้าอุ่นมากๆ	 อยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	 ส�าหรับเด็กเล็กควรฉีดวัคซีนป้องกันปอดบวม	 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด	 และหมั่น
รักษาความสะอาด	ล้างมือบ่อยๆ	เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

หัด
	 หดั	เป็นโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัสท่ีเรยีกว่า	“รูบโีอลาไวรสั”	(Rubeola	virus)	เป็นโรคท่ีพบบ่อยในเดก็เลก็	อาการของโรคจะคล้าย
ไข้หวดั	คอืมีไข้	มนี�า้มกู	มกัไอแห้งตลอดเวลา	ตาและจมกูแดง	โดยมกัมไีข้สงูประมาณ	3	-	4	วนัตดิต่อกนั	จากนัน้จงึข้ึนผืน่แดง	ตามร่างกาย	
โดยผื่นจะค่อยๆ	โตขึน้	และมสีเีข้มขึน้	อาการทีส่งัเกตได้ว่าจะเป็นหดัคอื	ผูป่้วยมกัมตีุม่ใส	 	ๆข้ึนในปาก	ตรงกระพุ้งแก้มและฟันกราม	ซึ่งเป็น
ตุ่มท่ีเกิดเฉพาะในโรคหัดเท่านั้น	หลังจากผื่นออกประมาณ	2	-	3	วัน	อาการก็จะดีขึ้นเ ร่ือยๆ	และหายได้เอง	
แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ	 โรคแทรกซ้อน	 เช่น	 ปอดบวม	 อุจจาระร่วง	 สมองอักเสบ	 และหูชั้นกลางอักเสบ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้หัดจะติดต่อทางลม
หายใจ	ไอ	จาม	กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดโรคนี้คือวัยเด็กช่วงอายุ	5	-	9	ปี
วิธีการรักษา
	 โรคหัดไม่ใช่โรคร้ายแรงนัก	 แต่ยังไม่มียารักษาโดยตรง	 จึงต้องรักษาตามอาการ	 เช่น	 รับประทานยาลดไข้	 ดื่มน�้ามากๆ	 และพัก
ผ่อนให้เพียงพอ	อาการต่างๆ	จะทุเลาลงเอง	แต่หากมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ	เช่น	หายใจสั้น	เจ็บที่หน้าอกขณะหายใจ	ชัก	ควรรีบพบแพทย์
โดยด่วน
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลโรคหัด
	 วิธีที่ดีที่สุดคือ	กา	รฉีดวัคซีนรวม	หัด	หัดเยอรมันและคางทูม	จะช่วยป้องกันโรคหัดได้	โดยปัจจุบันเด็กทุกคนจะได้รับวัคซีนนี้เมื่อ
อายุ	9	–	12	เดือน	และต้องฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ	6	ปี

อุจจาระร่วง
	 เป็นโรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว	ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส	“โรต้า”	(Rotavirus)	มักพบในเด็ก	อายุต�่ากว่า	
5	 ปี	 โดยกลุ ่มที่พบบ่อยที่สุดคือเด็กอาย	ุ6	 -	12	 เดอืน	 เพราะเดก็วยันีย้งัมภีมูต้ิานทานต�า่และมกัมพีฤตกิรรมหยบิสิง่ของเข้าปาก	ซึ่งเพิ่ม
โอกาสให้เชื้อเข้าสู ่ร ่างกายได้ง ่ายขึ้น	 อาการคือ	 มีไข ้	 ถ ่ายเหลวและอาเจียนอย่างหนัก	 จนอาจเกิดภาวะขาดน�้ารุนแรงถึงขั้น
ช็อกหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการตามที่กล่าวมา	 ควรพบแพทย์โดยเร็วที่สุด	 เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิตได้
วิธีการรักษา
	 ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้โดยตรง	 จึงท�าได้แค่ประคับประคองอาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น	 โดยควรให้ผู้ป่วยจิบสารละลายเกลอื
แร่บ่อยๆ	 เพือ่ป้องกนัการขาดน�า้	แต่หากผูป่้วยด่ืมน�า้ไม่ได้จ�าเป็นต้องให้น�า้เกลอืทางเส้นเลอืดแทน	ควรรบัประทานอาหารอ่อนๆ	และอาการ
จะค่อยๆ	ทุเลาลง
ดูแลตัวเองอย่างไร
	 ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส	ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดรับประทาน	โดยมีทั้งชนิด	2	หรือ	3	ครั้ง	แล้วแต่ชนิดของวัคซีน	เด็กสามารถ
รับได้ตั้งแต่อายุ	2	เดือน	วัคซีนจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค	และลดความรุนแรงลงได้อีกปัจจัยส�าคัญไม่แพ้กันคือ	ต้องรักษาสุขอนามัย
ภายในบ้าน	เพื่อป้องกันเด็กหยิบจับสิ่งของแล้วติดเชื้อ	ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ	หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่แออัดหรือย่านชุมชน	ก็
จะช่วยป้องกันโรคได้ส่วนหนึ่ง



โรคไข้สุกใส
	 โรคไข้สุกใสมักระบาดในช่วงปลายฤดูหนาวคือเดือนมกราคม	-	มีนาคม	เป็นโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสั	“วาริเซลลา”	(Varicella	vi-
rus)	 หรอืไวรัส	 “เฮอร์ปีส์ในมนุษย์ชนิดที่	 3”	 (Human	 herpesvirus	 type	 3)	 ติดต่อได้โดยการสัมผัสตุ่มน�้าใสโดยตรง	 หรือการสัมผัส
ของใช้ของผู้ป่วยเช่น	แก้วน�้า	ผ้าเชด็หน้า	 เช็ดตัว	 ผ้าห่ม	ที่นอน	หรือสูดหายใจเอาละอองของตุ่มน�้าเข้าไปพบมากในเด็กอายุต�่ากว่า	
15	ปี	อาการแรกเร่ิมจะคล้ายๆ	
ไข้หวัดใหญ่คือ	 ผู้ป่วยจะมีไข้ต�่าๆ	 เบื่ออาหาร	 ปวดเมื่อยตามร่างกาย	 แต่จะมีผื่นแดงหรือตุ่มน�้าใสขึ้นตามร่างกาย	 มีอาการคัน	 ต่อมาจะ
กลายเป็นหนอง	หลังจากนั้นจะแห้งและตกสะเก็ดภายใน	5	-	10	วัน	และอาการไข้ก็จะค่อยๆ	ดีขึ้น
วิธีการรักษา
	 ไข้สุกใส	ต้องรักษาตามอาการ	เมื่อมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้	งดการใช้ของร่วมกับผู้อื่น	และหยุดพักจนกว่าจะหายดี	ห้ามแคะ	
แกะเกาบริเวณตุ่ม	 เพราะอาจท�าให้อักเสบ	 และเป็นแผลเป็นได้	 ส่วนมากผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องพบแพทย์	 เพราะอาการไม่รุนแรง	 ไม่มีโรค
แทรกซ้อน	และอาการจะทุเลาลงเอง
ดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลไข้สุกใส
	 ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้สุกใส	โดยฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ	1	ปีขึ้นไป	ผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยเป็น	ก็สามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันได้เช่นกนั	
โรคนีต้ดิต่อได้ง่ายผ่านการสมัผสั	ฉะนัน้เมือ่พบผูท้ีเ่ป็นโรคน้ี	ต้องหลกีเลีย่งการใช้ของร่วมกัน	หรอืสมัผสัถูกตัวกัน	แต่ผู้ท่ีเคย
เป็นโรคไข้สุกใสแล้วจะไม่เป็นซ�้า	จึงอยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นโรคได้ตามปกติ

	 ทั้ง	6	โรคนี้	เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูหนาว	เพราะติดต่อได้ง่าย	เช่น	การไอ	จาม	สัมผัส	หรือใช้สิ่งของร่วมกัน	เราจึงควรดูแล
ร่างกายให้แข็งแรง	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 รักษาความสะอาด	 ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก	 โดย
เฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง	เช่น	โรคเบาหวาน	โรคหัวใจ	โรคปอด	หรือโรคโลหิตจาง	ควรดูแลร่างกายเป็นพิเศษ	
เนื่องจากมีระดับภูมิต้านทานต�่า	 เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสุดท้ายนี้ผมขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บดูแลและรักษา
สุขภาพ	รักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัย	ล้างมือกันบ่อย	ๆ		แยกกันรับประทานอาหาร	เพื่อความปลอดภัยนะครับ
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คณุธรรมวถิใีหม่สูก่ารพฒันาที่ยั่งยืน	และเห็นว่าข้อเสนอแนะดงักล่าวเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยจึงขอน�ามาเผยแพร่ในบทความนี้	ดังนี้

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Recommendations) 
	 Pew	Research	Centre	(2021)	ได้ระบุว่า	ประชากรโลกทั่วโลกจ�านวน	
8	ใน	10	คน	ได้สังกัดในกลุ่มศาสนาต่างๆ	ซึ่งถ้ามองในแง่นี้	จะเห็นได้ว่า	ประชากร
โลกมากกว่า	7	พันล้านคนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศาสนาและที่เหลือถึงแม้ว่าจะไม่ได้
สังกัดศาสนาใด	 ก็ไม่ได้หมายความว่า	 พวกเขาจะไม่มีส่ิงยึดเหนี่ยวหรือไม่มี
คุณธรรมประจ�าใจที่ผลักดันและขับเคลื่อนพวกเขาให้คิด	ท�า	สิ่งที่ดีมีประโยชน์

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมวิถีใหม่
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

	 เม่ือวันที่26	สิงหาคม	2564	
ที่ผ่านมา	 ผู้เขียนได้รับเชิญจากศูนย์
คุณธรรม(องค์กรมหาชน)	เป็นวิทยากร
ร่วมเสวนาในหัวข้อ	 ศาสนิกยุคใหม่
สร้างสงัคมสนัติแบบ “สต”ิ ได้อย่างไร 
ร่วมกับพระเทพศากยวงศ ์ บัณฑิต	
รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์สากล	
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย	
บาทหลวงยอเซฟอนชุา	ชยัเดช	เลขาธกิาร
ฝ่ายสือ่สารสงัคม	สภาประมขุบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยและ
คุณชนะกจิ	คชช	ีจากกระทรวงวฒันธรรม	
ในงานสมัชชาคณุธรรมแห่งชาตคิรัง้ท่ี	 11	
ภายใต้แนวคิด	Sustainability with 
Moral : New Normal “คุณธรรม
วิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”	ระหว่าง
วนัที	่26-27	สงิหาคม	2564	ในรปูแบบ
ออนไลน์	 Virtual	 event	 จัดโดยศูนย์
คุณธรรม	 (องค์กรมหาชน)	ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรภาคี
เครือข่ายภาคส่วนต่างๆ	ในโอกาสน้ี
ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายด ้านการส ่งเสริม

ต่อมนุษยชาติและโลกใบนี้	ด้วยเหตุนี้	ศาสนา	ความเชื่อ	ความศรัทธาจึงมีพลังที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในทางสร้างสรรค์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย	 หากแต่ว่า	 ค�าถาม
ส�าคัญคือ	จะน�าพลงัศาสนาทีม่อียู่มาขบัเคลือ่นเปลีย่นแปลงสงัคมและประเทศชาติ
ให้เกิดรูปธรรมอย่างมีสติ	 สันติ	 และยั่งยืนได้อย่างไร	 นั่นคือความท้าทายของกลุ่ม
คนที่เชื่อมโยงตัวเองกับหลักค�าสอนของศาสนาของตน	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 และโดยฉพาะการท�างานของกลุ่มศาสนาย่อมเผชิญ
กับความท้าทายในประเด็นข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ด้วยเหตุนี้	 ในการน�าเสนอ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อเครือข่ายทางศาสนาที่จ�าเป็นต้องท�างานร่วมกัน	ในที่นี้
จึงต้องอาศัยเหตุการณ์ท่ีมนุษยชาติก�าลังเผชิญเพ่ือแสวงหาวิทยปัญญาของ	
COVID-19 Pandemic	 มาใช้เพื่อวางกรอบนโยบายพอสังเขปที่เรียกว่า	“กรอบ
นโยบายโควิด”	 หรือ	“The C-O-V-I-D Policy Framework”	 ทั้งนี้	 เพื่อวาง
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Creative Policy 
นโยบายเชิง
สร้างสรรค์

นโยบาย/Policy             สาระ/Essential                        ลักษณะโครงการ/schemes  อาทิ

Optimistic Policy 
นโยบายเชิงคิดดี 
ท�าดี  

นโยบายเชิงสร้างสรรค์	คือแก่นส�าคัญของนโยบาย
สมัยใหม่ที่มองเห็นและยอมรับความสามารถของ
ปัจเจกบคุคลของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	นโยบายน้ี
จะวางหลักการอยู่ที่ว่าทุกคนในสังคม	ชุมชน	ย่อมมีความ
คิดสร้างสรรค์	มีความพิเศษ	และน่าชื่นชม	ผ่านค่านิยม
ทางศิลปะ	วัฒนธรรม	ความเชื่อ	ประเพณี	และวิถีชีวิตของ
ผู้คนแต่ละยุค	สมัย	ดังนั้น	วิถีชีวิตแบบใหม่ของโลกที่จะ
ต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรคระบาดและความท้าทายอื่นๆจึงต้อง
อาศัยการก�าหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์เพื่อธ�ารงรักษา
เผ่าพันธุ์มนุษย์และวิถีชีวิตใหม่อันมีศาสนา	ความเชื่อ	
ความศรัทธา	เป็นฐานรองรับ

นโยบายเชิงคิดดี	ท�าดี		มีลักษณะที่พิเศษอย่างยิ่ง	เพราะ
นโยบายนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่า		
“เราทุกคนเกิดมาพร้อมภารกิจดูแลโลกใบนี้	ทุกคนมีความ
สามารถที่ต่างกัน	แต่มีคุณค่าภายในตัวเองเหมือนกัน”	
ดังนั้นแนวทางปฏิบัติของนโยบายนี้คือการเข้าใจผู้อื่นและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวว่าทุกคนคือส่วนต้องช่วยกัน	และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกใบนี้จะกระทบต่อทุกคน
ด้วยเช่นกัน	

-	โครงการศิลปะสะท้อนวิถีชีวิตผู้คน
-	โครงการศาสนิกสัญจร	
-	โครงการชุมชนพหุวัฒนธรรมดีเด่น
-	โครงการจัดตั้งสถาบันพหุวัฒนธรรมแห่งชาติ									
เพื่อเก็บรวบรวมความหลากหลายของผู้คนไว้ให้
ลูกหลานเรียนรู้สืบไป	
-	โครงการนิทรรศการศาสนาเพื่อสร้างสติ	สร้าง
สันติ	โดยมีการจัดนิทรรศการตระเวนตามภูมิภาค
ต่างๆเพื่อให้ชุมชนศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยน

-	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	ได้แก่	
การช่วยกันท�าความสะอาด	มัสยิด	วัด	โบสถ์	ถนน
ชุมชน	สวนสาธารณะ	ฯลฯ	
-	โครงการเราคือผู้พิทักษ์โลก	ได้แก่การปลูกต้นไม้
ในแหล่งเสื่อมโทรม	การเก็บขยะชายฝั่ง	ฯลฯ	
-โครงการจัดตั้งองค์กรศาสนิกสัมพันธ์เพื่อดูแล
สิ่งแวดล้อม	

แนวทางการออกนโยบายและการปฏิบัติให้กับองค์กรเครือข่ายทาง
ศาสนาในประเทศไทยต่อไป
  “The C-O-V-I-D Policy Framework”	คือกรอบนโยบายที่
ประยุกต์กบัความคดิและวทิยปัญญาท่ีถอดมาจาก	ค�าว่า	COVID-19	Pandemic	
ซึ่งถึงแม้ว่า	 ผู ้คนส่วนมากจะรับรู้ถึงความโหดร้ายของโรคระบาดชนิดนี้	
แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ถึงแก่น	จะเห็นว่า	 เราควรที่จะเรียนรู้และถอดรหัสเพื่อ
น�าไปใช้กับการวางนโยบายให้กับชุมชน	สังคมที่เราอาศัยอยู่ได้เช่นกัน	
 “The C-O-V-I-D Policy Framework”	 ประกอบไปด้วย	
นโยบายเชงิสร้างสรรค์	(Creative	Policy	)	นโยบายเชงิคดิดี	ท�าดี	(Optimistic	Policy)	
นโยบายเชงิเฝ้าระวงั	(Vigilant	Policy)	นโยบายเชงินวตักรรม	(Innovative	Policy)	
และนโยบายเชิงปรึกษาหารือ	(Deliberative	Policy	)	ซึ่งทั้ง	5	นโยบาย
ที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยวางแนวทางของสังคม	 ชุมชน	 องค์กรเครือข่าย
ทางศาสนาให้เข้าใกล้เป้าหมายส�าคญัต่อการสร้างสงัคมทีไ่ม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั	
(Inclusive	 society)	 สังคมแห่งสติ	 (Conscious	 Society)	 และสังคม
คุณธรรม	(Moral	Society)	อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	
Development)	



Innovative Policy 
นโยบายเชิงนวัตกรรม 

Innovative Policy 
นโยบายเชงินวตักรรม 
Deliberative 
Policy นโยบายเชิง
ปรึกษาหารือ

นโยบายเชิงนวัตกรรม	คือ	นโยบายที่น�าเอา	
information	&	technology	มาใช้เพื่อ
พัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต	การอยู่ดี
กินดีของผู้คนผ่านนวัตกรรมทางสังคม	และ
เศรษฐกิจ	ทั้งนี้โดยการก�าหนดรูปแบบนโยบาย
ที่สอดรับ	ตอบสนองต่อความต้องการทาง
สังคมและเศรษฐกิจฐานรากของผู้คนที่ต้องการ
มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของสังคม	ดังนั้น	การที่ผู้คนในชุมชนศาสนา
สามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพและมีความกินดีอยู่ดี
ถือเป็นภารกิจหลักส�าคัญประการหนึ่งของ
องค์กรทางศาสนาที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิด
ชอบมิติสังคมและเศรษฐกิจได้เช่นกัน		

นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุกชุมชน
ศาสนามีโอกาสหันหน้าเข้ามาพูดคุย	ปรึกษา
หารือถึงประเด็นเร่งด่วนต่างๆ	ที่จะส่งผลกระ
ทบต่อค่านิยม	และวิถีชีวิตของผู้คนทุกศาสนา
ความเช่ือ	เช่น	ประเด็นมลพษิทางอากาศ	โลกร้อน	
ขยะล้นชุมชน	ความแห้งแล้ง	การศึกษา	และ	
ความมั่นคงทางอาหาร	เป็นต้น	นโนบายนี้จะ
ส่งเสริมให้ชุมชนศาสนาค้นหาแนวทางหา
ทางออกให้กบัปัญหาด้วยชมุชนเองเป็นเบ้ืองต้น
โดยยึดหลักการค�าสอนของศาสนาเพื่อเป็น
กรอบคิดในการหาทางออกให้กับชุมชน	

-	จัดท�าโครงการธุรกิจเพื่อสังคม	social	business	หมายถึง
ธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรสูงสุดแต่มุ่งเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
เช่น	ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาความยากจนและปัญหาการ
ดูแลสขุภาพ		โดยให้ผูป้ระกอบการในชุมชนศาสนาได้รวมตวักนั
ตัง้กลุม่	โดยมสีมาชิกกลุม่ท่ีมาจากศาสนาต่างๆในชมุชนนัน้ๆ	
เป้าหมายของธุรกิจเพื่อสังคม	คือ	การแก้ไขปัญหาสังคมด้วยวิธี
การทางธรุกิจ	ท่ีครอบคลมุถึงการผลติและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์และ
บรกิาร	ที่ส�าคัญคือต้องช่วยกันสร้างความยั่งยืนเพื่อต่อยอดราย
ได้ของกลุ่มผ่านการค้า	การขาย	และน�าผลก�าไรส่วนหนึ่งมา
ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาของชุมชนต่อไป	และถือได้ว่า
ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด	ยูนุส	นักเศรษฐศาสตร์มุสลิมเจ้าของ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเป็นตัวอย่างของความส�าเร็จด้วย
การก่อตั้งธนาคารกรามีนเพื่อคนจนในบังคลาเทศ

-	โครงการจัดตั้ง	“สภาชุมชนศาสนิกสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน”	โดยมีตัวแทนของทุกกลุ่มศาสนาเข้ามาเป็น
กรรมการบริหาร		มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลชุมชนในประเด็น
ร่วมทางสังคม	เช่น	มลพิษทางอากาศ	โลกร้อน	ขยะล้นชุมชน	
ความแห้งแล้ง	การศึกษา	และความมั่นคงทางอาหาร	เป็นต้น	
ทั้งนี้หวังว่า	การท�างานร่วมกันในระดับชุมชนจะมีส่วนช่วยให้
เกิดความไว้วางใจ	และความคุ้นเคยกัน	อันจะมีผลต่อการ
ท�างานร่วมกันในระดับต่างๆ	ซึ่งในเบื้องต้น	ควรมีการศึกษา
หาแนวทาง	ความเป็นไปได้ว่าควรมีรูปแบบองค์กรอย่างไร	
และควรมีโครงการตัวอย่าง	pilot	projects	ในภูมิภาคต่างๆ	
ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักรู้
ให้สังคมถึงพลังของศาสนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศ
ชาติได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป

Vigilant Policy 
นโยบายเชงิเฝ้าระวงั 

นโยบายเชิงเฝ้าระวัง	จะให้ความส�าคัญใน
ประเด็นความปลอดภัยของสังคมเป็นหลัก	
โดยเฉพาะประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนที่
เชื่อมโยงกับมิติทางศาสนา	วัฒนธรรม	
นโยบายนี้จะท�าหน้าที่คอยตรวจสอบ	ติดตาม
แจ้งเตือนถึงประเด็นความกังวลที่ผู้คนในสังคม
ให้ความสนใจหรืออาจส่งผลกระทบต่อการ
อยู่ร่วมกันของผู้คนต่างความเชื่อ	ต่างศาสนา	
เช่น	ประเด็นความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับศาสนา	
วัฒนธรรมซึ่งสามารถถูกผลิตซ�้าผ่านสื่อต่างๆ
ทาง	social	media	ดังนั้นการก�าหนดนโยบาย
เชิงเฝ้าระวังจึงต้องให้ความสนใจกับความ
สัมพันธ์เชิงบวกของผู้คนในสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้		

-โครงการเรียนรู้เท่าทันสื่อ	เท่าทันข่าว	
-	โครงการจัดตั้งองค์กรร่วมระหว่างศาสนาเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารเชิงลบที่มีผลต่อความจริงของศาสนาต่างๆ
-	จัดตั้งเพจเครือข่ายเพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการท�างาน
ร่วมกันของทุกองค์กร	และขยายสิ่งดีงาม	สร้างเครือข่ายใหม่ๆ
-จัดเสวนาทางวิชาการอย่างสม�่าเสมอระหว่างชุมชนศาสนา
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนถึงผลกระทบของ
ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ

นโยบาย/Policy           สาระ/Essential                   ลักษณะโครงการ/schemes  อาทิ
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มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ (ลำานายโส)
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มัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์ (ลำานายโส)
	 กว่าจะเป็นมสัยดิน่าฟีอ๊ะฮ์	 (ล�านายโส)	
ขอย้อนกลับไป)ประมาณ	101	ปีที่แล้วคือ
ก่อนปี	พ.ศ.	2463	ชุมชนริมคลองชื่อเดิม	
“ล�าอ้ายโส”	 ชุมชนมสุลมิเลก็ๆ	 มไีม่กีต่ระกูล	
ซึง่อยูร่่วมกนัและด�าเนินชีวิตริมฝั่งคลองโดย
การท�านาและท�าไร่หญ้า	 ไม่มีถนน	 ใช้เพียง
เรือเพือ่สญัจรและไปมาหาสูก่นั	 “ล�าอ้ายโส”	
ในอดีตนัน้	ไม่มมัีสยดิแต่จะมีสถานทีอ่ยู่	2	จดุ	
ท่ีคนในชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อท�าอิบาดะฮ์	
กล่าวคอื	 เป็นบ้านของคนใน	 “ล�าอ้ายโส”	
นั้นเองที่มีขนาดใหญ่และมีอาณาบริเวณที่
กว้างขวางซ่ึงสถานท่ีหรือบ้านทัง้	 2	 หลังนัน้	
จะอยูห่่างกนัโดยประมาณ	400-500	เมตร
	 วนัและเวลาผ่านไปจนมาถงึ	ปี	พ.ศ.	
2463	เจ้าของจาก	1	ใน	2	บ้านที่ใช้เป็นจดุ
ศนูย์รวมท�าอิบาดะฮ์นั้น	 คือ	นางแย้ม	 และ
นายซอ	ได้อุทิศที่ดินจ�านวน	1	ไร่	พร้อมบ้าน	

1	หลัง	(เรือนทรงไทย)	ให้เป็นบาแลเพื่อท�าอิบาดะฮ์	โดยมีการแยกโฉนดที่ดินตามกฎหมายอย่างถูกต้องให้กับโต๊ะหะยีกา	ผู้อาวุโสและผู้น�า
ที่ชาวบ้านเคารพในขณะนั้นเป็นผู้รับที่ดินและบ้านทรงไทยอย่างชัดเจน	ต่อมา	โต๊ะหะยีกา	ได้ให้ลูกชายท�าหน้าที่เป็นผู้น�าชาวบ้าน	รวมถึง
วงศ์ญาติที่มีความรู้ร่วมกันท�าหน้าที่ดังนี้
	 1.	ฮัจยีการีม	เป็นอิหม่าม				2.	นายมิน	เป็นคอเต็บ				3.	ฮัจยีรอมลี	เป็นบิหลั่น
 
	 ปี	 พ.ศ.	 2486	 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่	 บาแลบ้านไม้ทรงไทยถูกรื้อถอนเพื่อสร้างบาแลหลังใหม่คือสร้างอาคารไม้แบบที่ใคร
เห็นแล้วเป็นที่เข้าใจได้เลยว่านี่คืออาคารมัสยิดจนมาถึงปี	พ.ศ.	2498	ได้ท�าการจดทะเบียนเป็นมัสยิดอย่างถูกต้องโดยใช้ชื่อว่า	มัสยิดน่า
ฟีอ๊ะฮ์	(ล�านายโส)	เลขที่ตั้งอยู่	หมู่	4	ต�าบลคลองสองตุ้นนุ่น	กิ่งอ�าเภอลาดกระบัง	จังหวัดพระนคร	หลังจากที่จดทะเบียนเป็นทางการ
เรียบร้อย	“ล�าอ้ายโส”	ในวันนั้นได้ถูกเรียกชื่อใหม่เรื่อยมาถึงปัจจุบันว่า	“ล�านายโส”	ในเอกสารการ
จดทะเบียนมัสยิดระบุชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งดังนี้
	 1.	นายสุรินทร์	(สุลัยมาน)	ต่ายหลี	อิหม่าม		2.	นายมิตร	กะแตเซ็ง	คอเต็บ	3.	นายเลาะห์	อิสมัญ		บิหลั่น
 
	 จากนั้นผู้ที่ท�าหน้าที่ต่างๆ	ตามล�าดับดังนี้
	 1.	นายวุฒิ	อิสมัญ		 อิหม่าม
	 2.	นายบัณฑิต	อิสมัญ	 คอเต็บ
	 3.	นายประสิทธิ์	กะแตเซ็ง	 บิหลั่น
 
	 ปี	พ.ศ.	2537	ถึง	ปี	พ.ศ.	2551
	 1.	นายบัณฑิต	อิสมัญ	อิหม่าม	2.	นายเสนีย์	อิสมัญ	คอเต็บ	3.	นายประสิทธิ์	กะแตเซ็ง	บิหลั่น
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	 ปี	 พ.ศ.	 2540	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญอีกครั้งโดยการน�าของ
ท่านอิหม่ามบัณฑิต	 อิสมัญ	 (อ.อาบีดีน	 อิสมัญ)	 ร่วมกับคณะกรรมการ
มสัยดิมมีตใิห้สร้างอาคารคอนกรีต	2	ช้ันเป็นมสัยดิหลงัใหม่ทดแทนหลังเดมิที่
เป็นไม้สภาพที่ช�ารุด	 บางส่วนและไม่สามารถรองรับผู้คนจ�านวนมากท่ี
เพิ่มขึ้นจากเดิม	เมื่อก่อสร้างอาคารชั้นที่	1	เสร็จเรียบร้อย	จึงก�าหนดเป็น
ทีป่ระกอบศาสนกจิชัว่คราวไปก่อนจากนัน้ได้พกัการก่อสร้างไว้ช่วงระยะหนึง่	
คือ	10	ปี	โดยประมาณ	ปัจจุบันก�าลังด�าเนินการก่อสร้างชั้นที่	2	
	 ปี	พ.ศ.	2552	-	2553	มนีายประสิทธิ	์กะแตเซง็	ด�ารงต�า่แหน่งอหิม่าม		

	 และปี	พ.ศ.	2554	ถึง	ปัจจุบัน
	 1.	นายลือชัย	อิสมัญ	 	 อิหม่าม
		 2.	นายเสนีย์	อิสมัญ	 	 คอเต็บ
	 3.	นายธีรยุทธ	ทารักษ์	 	 บิหลั่น

	 ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมัสยิดน่าฟีอ๊ะฮ์	 มีชาวบ้านที่เป็นสัปปุรุษของ
มัสยิดประมาณ	600	ครอบครัว	หรือประมาณ	1,400	คน	แบ่ง	2	ฝั่งคลอง	
ออกเป็นฝั่งลาดกระบัง	 และฝั่งมีนบุรี	 มีถนนเข้าถึงเฉพาะที่มัสยิดเท่านั้น	
ส่วนชาวบ้านท่ีอยูร่มิคลองท้ัง	2	ฝ่ังใช้สะพานทางเท้ารมิคลอง	(คสล.)	เดนิทาง
มามัสยิด	หรือใช้เป็นเส้นทางในการออกไปประกอบอาชีพตัดขาดการ
สัญจรทางเรืออย่างสิ้นเชิงเพราะน�้าท่ีเน่าเสียซ่ึงถูกปล่อยออกมาจาก
โครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใหม่มากมาย
	 จากอดตีจนถงึปัจจบุนัชาวล�านายโส	 ยงัคงอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	
ภายใต้หลักการของอิสลามปฏิบัติตามผู้น�าอย่างเคร่งครัด	 และจะคงไว้
ตลอดไป

1.	ต�าแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของมัสยิด

2.	ข้อมูลคนเก่าแก่ที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่	และความจ�ายังคงปกติ

3.	จากเอกสารการจดทะเบียนมัสยิด

4.	ชื่อ	“ล�าอ้ายโส”	/ผู้อุทิศที่ดิน/บ้าน	ได้ขอ้มูลจากเอกสารโฉนดที่ดินระบุชื่อเจ้าของเดิม	และชื่อผู้รับรวมถึง

จ�านวนที่ดินที่ยกให้	ปี	2463	(อุทิศที่ดิน/บ้าน)	เริ่มนับเป็นปีที่	1	ถึงปี	2564	ปัจจุบัน	รวมแล้ว	มีอายุ	101	ปี

ที่มาของข้อมูล
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นางสาวชัยวณิช หมัดละ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 2

ประวัติส่วนตัว
	 •	นางสาวชัยวณิช	หมัดละ	(	ยามิน	)
	 •	ที่อยู่ปัจจุบัน					:		เขตคลองสามวา	กทม.
	 •	วัน/เดือน/ปีเกิด	:		23	สิงหาคม	2544		อายุ	20	ปี
	 •	มารดา												:		นางสาวสมร		หมัดละ	
	 •	พี่น้อง													:	บุตรคนเดียว

ประวัติครอบครัว
	 •	อยู่ครอบครัวเดียวกัน	มี	5		คน		
													มี	ยาย	ป้า	ลุง	แม่	และข้าพเจ้า

ประวัติการศึกษา
	 •	อนุบาล			โรงเรียนอนุบาลวรรณฤดี		
	 •	ระดับชั้นประถม	โรงเรียนมีนบุรีศึกษา						
	 •	ระดบัชัน้มัธยมศกึษาโรงเรยีนบดนิทรเดชา	(สิงห์	สงิหเสน)ี			
	 •	อุดมศึกษา		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

แรงบันดาลใจ 
	 เกิดจากความชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วและเป็น
อาชีพที่มั่นคง	 ได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้หายจากการเจ็บป่วย	
และในวยัเด็กดฉินัจะป่วยบ่อย	 ไปหาหมอบ่อยครัง้	 ได้พบเจอ
คณุหมอที่ใจดีและเก่ง		จึงเกิดความรู้สึกชอบอาชีพหมอ	
เลยคดิว่าโตไปเราจะต้องเป็นคุณหมอทีด่แีละเก่ง	รักษาคน
ให้หายป ่ วย เหมื อนคุณหมอที่ รั กษาตั ว เ ร าและ
ดูแลเราเป็นอย่างดี	ให้ได้

การเตรียมตัวเป็นนิสิตแพทย์
	 เร่ิมจากการต้ังใจเรียนในห้องเรียน	เนื่องจาก
จะเป็นพื้นฐานส�าคัญที่เราจะน�าไปต่อยอดได้	 หาหนังสือ
มาท�าโจทย์เพิ่มเอง	 และเรียนพิเศษเพิ่มเติมในส่วนที่เรา
ไม่เข้าใจ	 เมือ่เลกิเรยีนกท็บทวนท�าความเข้าใจเพิม่ด้วยตนเอง	
(แล้วแต่บางคนก็ถนดัเรยีนพเิศษไปเลยแต่เราชอบอ่านเอง
มากกว่า)	 การมีคนรอบข้างช่วยสนับสนุนก็เป็นสิ่งส�าคัญ	
การเข้าเรียนโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือให้มีเพื่อนและ
สังคมรอบข้างที่ดีก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นการเรียน	
เวลามีสอบ	Pretcas	ก็จะไปลองสอบเพ่ือดูว่าตนเอง
ยงัไม่ได้ตรงไหน	เกบ็เกีย่วประสบการณ์น�ามาใช้ปรบัปรงุแก้ไข	
การฝึกท�าโจทย์และท�าข้อสอบเก่ากเ็ป็นสิง่ส�าคญัมากเลย	
เวลาเรียนเรื่องไหนจบก็จะมาท�าโจทย์ตั้งแต่โจทย์



พื้นฐานค่อยไล่ไปจนถึงโจทย์ยาก	แล้วมาท�าข้อสอบเก่าแบบรวมทุกเรื่องอีกที	ตอนท�าโจทย์แรกๆอาจจะท�าไม่ได้	ก็อย่าไปกังวลใจ
ค่อยๆท�าไป	 อ่านเฉลยให้เข้าใจ	สกัพกัหนึง่จะรูส้กึดขีึน้เอง	พอใกล้สอบจรงิกท็�าโจทย์แบบจบัเวลาเหมอืนสอบจรงิด้วย	จะได้บรหิารเวลา
ได้ถกูต้อง	เมื่อเกิดข้อสงสัยก็ถามเพื่อน/อาจารย์	ไม่ปล่อยให้ค้างคา	ที่ส�าคัญต้องมีสมาธิและความอดทนเป็นอย่างสูง

ทุนการศึกษา
	 	ได้รับทนุการศกึษาจากส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
	 -	คร้ังที	่1	ปีการศกึษา	2563		ภาคเรยีนท่ี	1	เม่ือ	5	กนัยายน	พศ.	2563	จ�านวน	20,000	บาท
	 -	คร้ังที	่2	ปีการศกึษา	2564		ภาคเรยีนท่ี	1	เม่ือ	15	กรกฎาคม	พศ.	2564	จ�านวน	20,000	บาท

เป้าหมายในอนาคต
	 เป็นแพทย์ที่ดี	ที่เก่ง	รักษาคนไข้ให้หายป่วยได้		และศึกษาต่อเพิ่มความรู้ให้สูงสุด

ข้อคิดให้กับรุ่นน้อง
	 เราต้องรู้ว่าตัวเราต้องการจะท�าอะไร	หาความฝันของตัวเองให้พบ	แล้วท�าให้ส�าเร็จให้ได้	ตอนสอบครั้งแรกคะแนนเราได้
เข้าเรียนเภสัชจุฬา	และแพทย์ศาสตร์เอกชน	ซึ่งค่าเทอมแพงมาก	เลยตัดสินใจสอบใหม่	ส่วนการเรียนแพทย์ใช้เวลาถึง	6	ปี	และ
เรียนหนักมาก	หนักกว่าตอนสอบเข้า	ก็ฝากให้น้องที่จะเข้าเรียนแพทย์ศาสตร์ต้องใช้ความอดทนและต้องใจรัก	มี	passion	จริงๆ	
สู้สู้	นะคะ
										สุดท้ายนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราและประสบผลส�าเร็จได้นั้น	นอกจากมีผู้มีพระคุณต่อเราแล้วยังมีพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
ดลบรรดาลให ้ เกิดความส�าเร็จได ้ 	ฝากน ้องๆทุกคนอย ่าลืมขอบคุณผู ้มีพระคุณและท่ีส�าคัญคือพระองค ์ อัลลอฮ	์
ให้ได้ในทุกวันเวลานะคะ

งานจิตอาสา
 -	จิตอาสาท�าความสะอาดสวนหลวง	ร.9
	 -	อาสายวุกาชาด	หน่วยปฐมพยาบาล	พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช
	 -	จิตอาสาเลี้ยงอาหาร	และดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก
	 -	งาน	open	house	มหาวิทยาลัย
	 -	ปฐมนิเทศรับทุนการศึกษา	จากส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร
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	 1.	บริษัท		ดีซีเอช	ออริกา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	บริษัท	พงษ์จิตต์	จ�ากัด	ตั้งอยู่เลขที่	654/3	ถนนเพชรเกษม	
แขวงวัดท่าพระ	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 2.	บริษัท	ตั้งวาณิชการค้า	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	6/8	ถนนเพิ่มสิน	แขวงสายไหม	เขตสายไหม	กรุงเทพฯขอต่ออายุการรับรอง	
4	รายการ
	 3.	บริษัท	บางกอก	ที.เอ็ม.	เครื่องดื่ม	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	239	ซอยบางแค	4	แขวงบางแค	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	14	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 3.1	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่อยู่	1468		ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการ
รับรอง	7	รายการ
	 4.	บริษัท	โฮป	ฟู้ดส์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	89,	91,	93,	95,	97,	ซอยเอกชัย	110	ถนนเอกชัย	แขวงบางบอน	เขตบางบอน	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	31	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	14	รายการ
	 5.	บริษัท	โกลบ	แพล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	105	ถนนพุทธบูชา	แขวงบางมด	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	
17	รายการ
	 6.	บริษัท	ฟเลเวอร์ส	ออฟ	ดิ	โอเรียนท์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	45	ชั้น	2	ถนนอนุวงศ์	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 7.	บริษัท	ซีเอ็มเอ็มดี	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	116	ซอยรามค�าแหง	60/3	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	173	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	23	รายการ
	 8.	บริษัท	นาโอะ	โกลเบิล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	159	ซอยสุขุมวิท	62	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	25	รายการ
	 9.	บริษัท	เทวภัณฑ์	(ตั้งซี่เส็ง)	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	331	ถนนวานิช	1	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	11	รายการ
	 10.	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	สามารถเทรดดิ้ง	สถานที่ผลิตเลขที่	1455/1	ซอยกาญจนาภิเษก	008	แขวงบางแค		เขตบางแค	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	4	รายการ
	 11.	บริษัท	พี	อี	แอนด์	พี	เทค	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	180/3	ซอยพุทธบูชา	36	แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	ผลิตให้กับ
ผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ	ได้แก่			
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 เดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 11/2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ
สถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล จ�านวน 35 สถานประกอบการ อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์
ของผู้ว่าจ้างผลิต 22 แห่ง ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จ�านวน 10 แห่ง ยกเลิกการรับรอง
ฮาลาล จ�านวน 12 แห่ง ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล
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	 11.1	บริษัท	ดีเอ็มดีแอล	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่อยู่เลขที่	15	ซอยสวนผัก	50	แขวงฉิมพลี	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพฯ		 	
ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 12.	บริษัท	เยลโล่ฟาร์ม	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	7/3	ถนนเจ้าคุณทหาร	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	10	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	2	รายการ
	 13.	บริษัท	เพรซิเดนท์	เบเกอรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(โรงลาดกระบัง	1)	สถานที่ผลิตเลขที่	91	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	27	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	4	รายการ
	 14.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	มณีการค้า	1994	สถานที่ผลิตเลขที่	75	ซอยพระรามที่	2	ซอย	75	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	2	รายการ
	 15.	บริษัท	พีจีไอ	ฟู้ดส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	16/1	ซอยบางกระดี่	23	แขวงแสมด�า	
เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	4	รายการ
	 16.	บริษัท	กูร์เมท์	พรีโม่	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	129	ถนนสุขาภิบาล	2	แขวงดอกไม้	เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 17.	บริษัท	ไทยวิคเตอร์ฟู้ด	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	258	ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้	แขวงหนองแขม	
เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	ขอเพิ่มเติมการรับรอง	9	รายการ
	 18.	บริษัท	โอสถสภา	จ�ากัด	(มหาชน)	(โรงงานมีนบุรี)	สถานที่ผลิตเลขที่	๕๓	หมู่ที่	๔	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	ขอเพิ่มการรับรอง	3	รายการ
	 19.	บรษิทั	เป็ดคู	่(2002)	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขท่ี	1320,	1322	ซอยเทียนทะเล	26	แยก	6-1	ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	
แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	7	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	3	รายการ
	 20.	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	สถานที่ผลิตเลขที่	๔๘	หมู่	๙	ถนนสุวินทวงศ์	แขวงแสนแสบ	
เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	91	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	17	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	
5	สถานประกอบการ	ได้แก่
	 20.1	AL	AHSSAN	TRADING	COMPANY	ทีอ่ยู	่PO	Box	10083,Riyadh,saudi	Arabia	ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 20.2	AL	HELAL	FOR	IMPORTS	W.L.L.,	ทีอ่ยู	่PO	Box	20500,	Manama,Bahrain	ขอต่ออายกุารรบัรอง	1	รายการ
	 20.3	MIDDLE	EAST	FOODSUTFF	CO.LTD	อยู่	PO	Box	6753,14-New	Vegetable	Market,	Qatar	ขอ	 	
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 20.4	YAMA	PRODUCTS	B.V	ที่อยู่	Rutherfordweg	2,	3542	CG	Utrecht,	The	Netherlands	ขอต่ออายุ
การรับรอง	1	รายการ
	 20.5	บริษัท	เอก-ชัย	ดีสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด	อยู่	629/1	ถนนนวมินทร์	แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม		 	 	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	17	รายการ
	 21.	ห้างหุน้ส่วนสามญันติบิคุคล	ตงจัน่	สถานท่ีผลติเลขท่ี	585	ซอยจรญัสนทิวงศ์	13	ถนนบางแวก	แขวงบางแวก		 	
เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	6	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	3	รายการ
	 22.	บริษัท	โง้ว	เจง	ง้วน	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	6/16	หมู่	4	ซอยสุขสวัสดิ์	2	ถนนสุขสวัสดิ์	แขวงจอมทอง	
เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 23.	บริษัท	เศรษฐธนานันท์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	92	ซอยแสงแจ่ม	ถนนริมคลองบางกะปิ	แขวงบางกะปิ		
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 24.	บริษัท	มอนเดลีซ	อินเตอร์เนชันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	102/1	หมู่ที่	4	ถนนฉลองกรุง	
แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	39	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	1	รายการ

อนุมัติยกเลิกการรับรองฮาลาล
	 1.กรณียกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ	เนื่องจากยกเลิกการผลิต
	 1.	บริษัท	เพรซิเดนท์	เบเกอรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	(โรงลาดกระบัง	1)	สถานที่ผลิตเลขที่	91	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	
ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	จ�านวน	4	รายการ
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	 2.	บริษัท	มอนเดลีซ	อินเตอร์เนชันแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	102/1	หมู่ที่	4	ถนนฉลองกรุง	
แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	จ�านวน	6	รายการ
	 3.	บริษัท	บางกอก	ที.เอ็ม.	เครื่องดื่ม	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	239	ซอยบางแค	4	แขวงบางแค	เขตบางแค	กรุงเทพฯ	จ�านวน	3	
รายการ
	 4.	บริษัท	นาโอะ	โกลเบิล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	159	ซอยสุขุมวิท	62	ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงใต้	เขตพระโขนง	กรุงเทพฯ	
จ�านวน	1	รายการ
	 5.	บรษิทั	ว.ีเมน	ฟิลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานท่ีเลขท่ี	284	นคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	เขตท่ัวไปโครงการ	3	หมู	่4	ถนนฉลอง
กรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ
	 6.	บริษัท	เอ็นโซย่า	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	3	ซอยเอกชัย	49	ถนนเอกชัย	แขวงคลองบางบอน	เขตบางบอน	กรุงเทพฯ	จ�านวน	
4	รายการ
	 7.	บริษัท	โง้ว	เจง	ง้วน	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	6/16	หมู่	4	ซอยสุขสวัสดิ์	2	ถนนสุขสวัสดิ์	แขวงจอมทอง	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	
จ�านวน	7	รายการ
	 8.	บริษัท	เดอะวัน	แล็บบอราเทอรีส์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	311,	315	ซอยนวมินทร์	111	แขวงนวมินทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	
จ�านวน	4	รายการ
	 9.	บริษัท	อาหารอินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	95/6	ถนนท่าข้าม	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	จ�านวน	
2	รายการ
	 10.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เนเชอรัล	เอ็กซ์	สถานที่ผลิตเลขที่	161	หมู่บ้านธารารมย์	ซอยรามค�าแหง	43/1	
แขวงวังทองหลาง	เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯจ�านวน	2	รายการ

	 2.กรณีขอยกเลิกการรับรองฮาลาลผู้ว่าจ้างผลิต
	 1.	บริษัท	โปร	อินโนเวชั่น	เทคโนโลยี	จ�ากัด	ที่อยู่เลขที่	385/11	ถนนสุขุมวิท	ต�าบลปากน�้า	อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัด
สมุทรปราการ	จ�านวน	5	รายการ	ผลิตโดย	บริษัท	ยงสง่า	จ�ากัด
	 2.	บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่อยู่เลขที่	12/1	หมู่	4	ต�าบลหน้าไม้	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัด
ปทุมธานี	จ�านวน	2	รายการ	ผลิตโดย	บริษัท	เอสพีอาร์	ฟู๊ด	อินดัสทรี	จ�ากัด	
	 3.	คุณผาณิต	ประทุมสูตร์	ที่อยู่เลขที่	34/4	หมู่ที่	2	ต�าบลดอนลาน	อ�าเภอผักไห่	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13280	จ�านวน	1	
รายการ	ผลิตโดย	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เนเชอรัล	เอ็กซ์
	 4.	บริษัท	สหอัมภา	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)	ที่อยู่เลขที่	180	ซอยติวานนท์	38	ต�าบลท่าทราย	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	
11000	จ�านวน	1	รายการ	ผลิตโดย	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เนเชอรัล	เอ็กซ์
	 5.	คณุชตุริตัน์	หมืน่ยทุธ	ทีอ่ยู	่เลขที	่165/110	ซอยรามค�าแหง	42	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ	ผลิตโดย	
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เนเชอรัล	เอ็กซ์
	 6.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	อริสต้า999	ที่อยู่เลขที่	62	หมู่ที่	2	ถนนเพชรเกษม	38	ซอย	5	ต�าบลควนลัง	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
90110	จ�านวน	1	รายการ	ผลิตโดย	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	เนเชอรัล	เอ็กซ์
   
			 3.กรณีขอยกเลิกการรับรองฮาลาลสถานประกอบการ
	 1.	บรษิทั	คนันา	โกรเซอรีส์	จ�ากัด	สถานทีผ่ลติเลขท่ี	1,	3,	5,	7,	9		อาคารจงึกานต์กุล	2	ซอยเจรญิราษฎร์	7	แยก	7-3	แขวงบางโคล่	
เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	จ�านวน	14	รายการ
	 2.	บริษัท	ครัวเพชรรัตน์	จ�ากัด	สถานที่ผลิต	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	2	ชั้น	4	ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ	เลขที่	222	ถนน
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วิภาวดีรังสิต	แขวงสนามบิน	เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ
	 3.	บริษัท	สโนว์บอย	1990	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	9	ซอยกรุงเทพกรีฑา	31	แยก	4	แขวงทับช้าง	เขต
สะพานสูง	กรุงเทพฯ	จ�านวน	13	รายการ
	 4.	 บริษัท	 ยงสง่า	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 185	 ซอยประชาอุทิศ	 15	 ถนนประชาอุทิศ	 แขวงราษฎร์บูรณะ	 เขต
ราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ	
	 5.	ร้านฟารุก	ไก่สด	โดยนายมณูศักดิ์	เลาะมิน	(เขียงฮาลาล)	สถานที่จ�าหน่าย	ตลาดหนองจอก	แผงที่	36	ถนนบุรีภิรมย์	
แขวงกระทุ่มราย	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ	
	 6.	ร้านฮัจยะห์คอดียะห์	สาขา	2	โดยนายณัฐวุฒิ	หวังแจ๊ะ	(เขียงฮาลาล)	สถานที่จ�าหน่าย	ตลาดคลองเตย	เลขที่	121	
ถนนสุนทรโกษา	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ
	 7.	ร้านเนื้อมีนา	มะหะหมัด	โดยนางสาวมีนา	มะหะหมัด	(เขียงฮาลาล)	สถานที่จ�าหน่าย	ตลาดคลองเตย	แผงที่	 I1/1	
เลขที่	121	ถนนสุนทรโกษา	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	จ�านวน	1	รายการ	

	 หมายเหตุ	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายกิจการฮาลาล	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
โทรศพัท์	0-2949-4184,	0-2949-4259,	0-2949-4330	โทรสาร	0-2989-7108	เวบ็ไซต์	www.islamicbangkok.or.th
	E-mail	:	islamicbkk.com
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	 เมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	 2564	 กอ.กทม.	 น�าโดย	
ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.วิศรุต		เลาะวิถ	ี
นายซีรอซันคาร		ปาทาน	นายอาหะหมัด	ขามเทศทอง	
นายวบูิลย์		มขุตาร	ีและนายนรศิ		อามนิเซ็น	เข้าพบผู้บรหิาร
กรงุเทพมหานคร	 เพือ่แสดงความยนิดใีนโอกาสทีพ่ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ	ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2564		ซึ่งได้เข้า
พบนายขจิต	ชัชวานิชย์	ปลัดกรุงเทพมหานคร		และ
นายเฉลิมพล	โชตนุิชิต	รองปลัดกรงุเทพมหานคร	ซึง่ก�ากบั
บริหารราชการ	ส�านักวัฒนธรรม	กีฬา	และการท่องเที่ยว	
ส�านกัพฒันาสงัคม	ส�านกัปลดักรงุเทพมหานคร	(ส�านักงาน
ปกครองและทะเบียน,	ส�านกังานกฎหมายและคด)ี	ราชการ
ส่วนภูมิภาค	กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
กรงุเทพมหานคร	 (กอ.รมน.กทม.)	 ส�านักงานเขตกลุ่ม
กรุงธนใต้

	 เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2564	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	สูญเสียนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ	1	ท่าน	คือ	อาจารย์
เจริญ	โต๊ะมางี	รองประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	อิหม่ามประจ�ามัสยิดอัล-อิสลาหฺ	เขตหนองจอก	กทม.	
ซึ่งได้จัดละหมาดญะนาซะฮ์เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2564	ณ	มัสยิดอัล-อิสลาหฺ	เขตหนองจอก	กทม.
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	 	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 โดยฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม	 มีนายทวิช	 อารียะกิจโกศล	
นายอาหะหมัด	ขามเทศทอง	นายมูฮ�าหมัด	เสน่หา	นายประสิทธิ์	มะหะหมัด	และคณะอนุกรรมการฯ	พร้อมทีมงาน	ได้น�า
เงินมอบให้กับนายตอฮา	เซ็นศิริ	บ้านเลขที่	5	ซอยรามค�าแหง	88	ถนนรามค�าแหง	แขวงสะพานสูง	เขตสะพานสูง	กทม.
บ้านที่ถูกไฟไหม้	จ�านวนเงิน10,000	บาท
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครครั้งที่	11	เสาร์ที่	6	พฤศจิกายน	2564	ที่ผ่านมา	ที่ประชุม
ได้มีมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	ดังนี้

	 (1)	มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม	ทะเบียนเลขที่	ธ.6	เขตบางกอกใหญ่	ได้มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	
เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2564	โดยมีนายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย	์
นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายธนุสรณ์		แสงเงิน						 4.	นายเอกสิทธิ์		ชมชื่นจิตร์		 7.	น.ส.อภิรดี		ชิตานุวัตร์	 	
	 2.	นายวรยุทธ		วิเชียรน้อย	 		 5.	นายพรเทพ		ปลูกสวัสดิ์	 		 8.	น.ส.พรรณทิวา		นวะมะรัตน์
	 3.	นายวรพจน์		ลี้เจริญ	 	 6.	นายหะซัน		พุ่มภักดี	 	 9.	น.ส.เมธวดี		ช่วงรัศมี
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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	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

สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร
จัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้อิสลามสู่สังคม

30 บาท 30 บาท 89 บาท 120 บาท 80 บาท

120 บาท80 บาท80 บาท120 บาท250 บาท250 บาท


