
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 

เล่มที่ 63  เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  2565

สกอ.กทม.
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ธรรมศาสน์อิสลาม
ประเด็นของชีวิต การเริ่ม/การสิ้นสุด

นวัตสาระ
ย้อนรอย....มุสลิมสยาม ตอนที่ 2

สื่อสารสื่อธรรม
พิษร้ายของหนึ้สิน

สุขสาระ

โอไมครอน เชื้อโควิดกลายพันธ์

ตกผลึกการประชุม

สรรสาระ
มุสลิมกับสังคมพหุวัฒนธรรม ตอนที่ 1

เส้นทางช้างเผือก

ก้าวเดินชีวิตที่เข้มแแข็งของ นัสมี

มัสยิดเมืองหลวง

มัสยิดหลวง อันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย 

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำานวยการเขตคลองสามวา

พันธกิจฮาลาล
 

สารบััญ

	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์” ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนครเล่มนี้       
เป็นเล่มประจ�ำเดอืนมกรำคม - กุมภำพนัธ์ 2565  เป็นเล่มที ่63  
จัดพมิพ์ออกสูส่ำยตำผูอ่้ำนทุก 2 เดอืน เพือ่เผยแผ่องค์ควำมรู้
เกีย่วกับอสิลำมและมสุลมิ รวมท้ังกำรเผยแพร่กิจกรรม/กจิกำร
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร
สู่สังคม เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ
 ในช่วงเดือนธันวำคม 2564 - มกรำคม 2565  
เป็นช่วงเวลำของกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรสัโควดิ-19 สำยพนัธ์ุ
โอมิครอน (Omicron) ค่อนข้ำงแพร่กระจำยหลำยจังหวัด
จนน่ำวิตก ถึงแม้จะลดจ�ำนวน ทั้งผู้ติดเชื้อใหม่และผู้เสีย
ชีวิตลงก็ตำม  ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพรำะควำมรวดเร็วและ
ควำมรนุแรงของไวรสัชนดินี ้ มโีอกำสแพร่ระบำดได้ตลอดเวลำ 
ขณะน้ี มสัยดิหลำยแห่ง ได้เปิดให้มกีำรปฏบิตัลิะหมำดญะมำอะฮ์ 
(ละหมำดประจ�ำเวลำ) และละหมำดญุมอะฮ์ (ละหมำด
วนัศกุร์ประจ�ำสปัดำห์) รวมท้ังกำรจัดงำนของมสัยดิ/โรงเรยีน 
และงำนมงคลต่ำง ๆ เกือบเหมือนปกติแล้ว อย่ำงไรก็ตำม 
กำรใช้ชีวิตแบบ “ปกติวิถีใหม่” หรือ “New Normal”      
ในทุกมติ ิก็ยงัจะต้องด�ำเนนิต่อไปให้เสมอืนเป็นปกตขิองชวิีต 
 ในขณะเดียวกัน ได้มีโอกำสอ่ำนบทควำมวิจัยท่ี
น่ำสนใจ เรื่อง “THE POLICYHOLDERS’ KNOWLEDGE 
ON INSURANCE AND TAKAFUL: AN EXPLORATORY 
RESEARCH IN INDIA” หรือ “ควำมรู้ของผู้ถือกรมธรรม์
เกี่ยวกับกำรประกันภัยและตะกำฟุล : กำรส�ำรวจวิจัยใน
ประเทศอนิเดยี” เขยีนโดย SYED AHMED SALMAN และคณะ 
จำกคณะเศรษฐศำสตร์และกำรจดักำร มหำวิทยำลยัอสิลำม
นำนำชำต ิมำเลเซยี ซึง่มเีนือ้หำสำระทีน่่ำสนใจมำก ขออนุญำต
น�ำมำแบ่งปันสู่ผู้อ่ำน ดังนี้
 กำรประกันภัย ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วม
สมยัของเรำ เนือ่งจำกอสิลำมห้ำมกำรเรยีกร้องกำรประกนั
ภยัแบบทัว่ไป จงึถกูแทนทีโ่ดย “ตะกำฟลุ”  อนิเดยีมปีระชำกร
มสุลมิมำกเป็นอันดบัสองของโลก ได้เน้นย�ำ้ถึงศกัยภำพกำร
เติบโตที่แข็งแกร่งส�ำหรับตะกำฟุล วัตถุประสงค์หลักคือ 
กำรส�ำรวจควำมรูข้องผู้ถือกรมธรรม์เก่ียวกับกำรประกันภยัทัว่ไป
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และตะกำฟุลในอินเดีย มีผลตรวจสอบเพิ่มเติมว่ำ ควำมรู้ของผู้ถือกรมธรรม์เกี่ยวกับกำรห้ำมประกันภัยทั่วไป สำมำรถกระตุ้นกำรแนะน�ำ
ตะกำฟุลในอินเดียได้หรือไม่ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล จะใช้สถิติเชิงพรรณนำและกำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือ ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
ควำมตระหนักในตะกำฟุลต�่ำมำก เมื่อเทียบกับกำรประกันภัยแบบทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรวิเครำะห์กำรถดถอยและสหสัมพันธ์บ่งชี้ว่ำ 
กำรประกันภัยเป็นสิ่งต้องห้ำม ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อกำรประกันภัยแบบทั่วไป ดูเหมือนว่ำจะให้สัญญำณเชิงบวกส�ำหรับ
ตลำดตะกำฟลุแห่งอนำคตในอนิเดยี คำดว่ำผลกำรวจิยัจะเป็นท่ีสนใจของนกัลงทุน ผูป้ระกอบกำรประกันภยั และหน่วยงำนก�ำกับดแูลในอนิเดยี
 “ตะกำฟุล” เป็นค�ำภำษำอำหรับ หมำยถึง กำรรับประกันร่วมกันระหว่ำงผู้เข้ำร่วม มำจำกค�ำภำษำอำหรับ “กะฟะละ” กำรดูแล
ซึ่งกันและกัน ตะกำฟุลอยู่บนพื้นฐำนของหลักกำรของ “ตะอำวุน” (ควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน) และ “ตะบัรรุอ์” ที่มีควำมเสี่ยงร่วมกัน 
โดยสมำชิกของนโยบำยในโลกร่วมสมัย ตะกำฟุลถูกก�ำหนดไว้ในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ : “กำรประกันภัยอิสลำม ถือเป็นระบบที่
ผู้เข้ำร่วมบริจำคบำงส่วนหรือทั้งหมดของพวกเขำ ซึ่งใช้ในกำรเรียกร้องค่ำเสียหำยที่ได้รับจำกผู้เข้ำร่วมบำงคน บทบำทของบริษัทจ�ำกัด
อยู่ที่กำรด�ำเนินงำนประกันภัยและกำรลงทุนเงินสมทบประกัน” (มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตรวจสอบ และธรรมำภิบำลส�ำหรับสถำบัน
กำรเงนิอสิลำม พ.ศ. 2551) “ตะกำฟุล เป็นคู่สญัญำอสิลำมของกำรประกันภยัแบบท่ัวไป และมีอยูท้ั่งในชีวติ (“ครอบครัว”) และรูปแบบทัว่ไป 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของแนวควำมคิดของควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน กิจกำรตะกำฟุลโดยทั่วไป จะประกอบด้วยโครงสร้ำงสองชั้นที่เป็น
ลกูผสมของรปูแบบกำรท�ำงำนร่วมกนัและกำรค้ำของบรษัิท” (คณะกรรมกำรบรกิำรทำงกำรเงินของอสิลำม) แนวคิดร่วมสมยัของตะกำฟุล
สำมำรถอธิบำยได้ กล่ำวคือ กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้เข้ำร่วม โดยเป็นพื้นฐำนของกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภรำดรภำพ 
และควำมเป็นน�ำ้หนึง่ใจเดยีวกนั หำกผูเ้ข้ำร่วมเผชญิเหตรุ้ำย ดงันัน้ จึงอำจประมวลได้ว่ำ ตะกำฟลุเป็นทำงเลอืกแทนกำรประกนัภยัแบบทัว่ไป 
และวัตถุประสงค์หลักในกำรปกป้องผู้เข้ำร่วมตำมพื้นฐำนทำงจริยธรรมและศีลธรรม และไม่แสวงหำผลก�ำไรสูงสุด
 แน่นอน ค�ำว่ำ “ตะกำฟุล” มิได้ปรำกฎในคัมภีร์อัลกุรอำน แต่แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมร่วมมือซึ่งกันและกัน และกำรช่วย
เหลือผู้ขัดสนได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนในคัมภีร์อัลกุรอำน โองกำรต่อไปนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงควำมจ�ำเป็นของ “ตะกำฟุล” และควำม
ชอบธรรมอย่ำงชัดเจน
	 “.......อลัลอฮ์ทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า	และไม่ทรงให้มีความล�าบากแก่พวกเจ้า......”	(อลั-บาเกาะเราะฮ์	:	185)	
	 “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย	 จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบ	 นอกจากจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความ
พอใจในหมู่พวกเจ้า.......”(อันนิสำอ์ : 29) 
 เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำทำงประวัติศำสตร์ของตะกำฟุลแล้ว ท่ำนศำสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้อนุมัติแนวทำงปฏิบัติของอำกีละฮ์ 
ดังที่เห็นได้จำกกำรปฏิบัติดังนี้: “เมื่อผู้หญิงสองคนจากเผ่าฮุไซล์ปะทะกัน	 คนหนึ่งในพวกเขาขว้างหินอีกคนหนึ่ง	 โดยมีเจตนาฆ่าเธอ
และทารกในครรภ์ของเหยื่อด้วย	 ทายาทของเหยื่อได้ฟ้องต่อท่านศาสนทูต	 (ศ็อลฯ)	 เกี่ยวกับเรื่องนี้	 และท่านตัดสินว่า	 การจ่ายค่า
สินไหมทดแทนส�าหรับการฆ่าทารกคือ	ปล่อยทาสชายหรือหญิง	ในขณะที่การจ่ายค่าสินไหมทดแทนส�าหรับการฆ่าผู้หญิงคือ	“ดิยัต”	
ซึ่งจะต้องช�าระโดยอะกีละฮ์	(ญาติของบิดา)	ของผู้ถูกกล่าวหา” (รำยงำนโดย อบูฮุรอยเรำะฮ์) นอกจำกนี้ ธรรมนูญอิสลำมฉบับแรกที่
จัดท�ำโดยศำสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ในปี ค.ศ. 622 รวมถึงแนวคิดของกำรประกันสังคม ซึ่งก่อตั้งบนอะกีละฮ์ ดังปรำกฏสำระดังนี้ : 
“ผู้อพยพในหมู่ชาวกุเรช	จะต้องรับผิดชอบต่อค�าพูดของพวกเขา	และจะต้องจ่ายเงินเลือดของพวกเขาในการท�างานร่วมกัน”	
“ผู้อพยพในหมู่ชาวกุเรชจะต้องรับผิดชอบในการปล่อยตัวนักโทษโดยวิธีการจ่ายค่าไถ่เพ่ือให้ความร่วมมือระหว่างผู้ศรัทธาตาม
หลักการของความดีและความยุติธรรม	 “สังคมจะต้องรับผิดชอบในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มีความเข้าใจร่วมกันในการให้ความ
ช่วยเหลือที่จ�าเป็น	และช่วยเหลือคนขัดสน	คนป่วย	และผู้ยากไร้	”
 กำรศึกษำครั้งนี้อธิบำยถึงควำมส�ำคัญของกำรประกันภัยในชีวิตของเรำ และพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ในอินเดีย อินเดียเป็น
หนึ่งในประเทศชั้นน�ำด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรเติบโตในโลก ถือเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับภำคกำรเงินที่จะพัฒนำต่อไป นอกจำกกำร
ประกนัภยัแล้ว หำกอนิเดียขยำยภำคกำรประกันภยัไปสู ่ “ตะกำฟลุ” กมี็โอกำสสงูท่ีภำคกำรเงนิจะพฒันำไปสูร่ะดบัสงูข้ึน กำรศกึษำครัง้นี้
ส�ำรวจควำมตระหนักและควำมรู้ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยในเมืองไฮเดอรำบัด ประเทศอินเดีย เกี่ยวกับกำรประกันภัยแบบทั่วไปและ
ตะกำฟุล นี่เป็นขั้นตอนแรกในกำรรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันภัยและตลำดตะกำฟุลในอนำคตของประเทศอินเดีย 
  ในโอกำสนี้ ขอเรียนว่ำ ถึงแม้กระแสของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จะมีผลกระทบ
กับกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงปฏิเสธมิได้  และคำดกำรณ์มิได้ว่ำ จะหำยจำกโลกนี้เมื่อใด แต่เรำก็ต้องปรับตนเองให้สำมำรถด�ำรง
ชีวิตระบบ “ปกติวิถีใหม่” หรือ “New Normal” ต่อไปให้ได้ โดยน�ำหลักคิดเกี่ยวกับกำรประกันภัยแบบ“ตะกำฟุล” มำเติมเต็มชีวิตให้แก่
ตนเอง ครอบครัว มัสยิด องค์กร และสังคมโดยรวม รวมทั้งกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตนตำมค�ำแนะน�ำของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) ก็จะเป็นกำรยกระดับ “คุณภำพชีวิต” อีกระดับหนึ่งอย่ำงแน่นอน - อินชำอัลลอฮ์  
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ประเด็นของชีวิต
การเริ่มต้น/การสิ้นสุด
                 (ตอนที่ 1)  

 - ชีวิตมีอยู่แล้วในสเปิร์มของชำย และไข่ของหญิง  แต่เป็นชีวิตที่ยังไม่มีศักดิ์ศรี และไม่ห้ำมท�ำลำย
 ส�ำหรับประเด็นของกำรเริ่มต้นชีวิต ที่มีศักดิ์ศรีและห้ำมท�ำลำยนั้น นักนิติศำสตร์อิสลำมมีควำมเห็นแตกต่ำงกัน 3 ทัศนะ
ดังต่อไปนี้
 ทศันะทีห่นึง่  :   ชวีติเริม่ต้นเมือ่ปฏิสนธใินครรภ์ ซึง่ภำษำอำหรับเรยีกว่ำ  “นตุฟะห์” เป็นชวีติทีมี่ศกัดิศ์รี และห้ำมท�ำลำย
 ทศันะทีส่อง  :   ชวีติเริม่ต้นเมือ่ทำรกถกูใส่วญิญำณเข้ำไปในร่ำง คอืเม่ือต้ังครรภ์ได้ 120  วนั เป็นชวีติทีม่ศีกัดิศ์รแีละห้ำมท�ำลำย
 ทัศนะที่สำม :  ชีวิตเริ่มต้นเมื่อทำรกเริ่มเคลื่อนไหวขณะอยู่ในครรภ์  คือเมื่อตั้งครรภ์ได้ 40  วัน.

 - ควำมตำยคือกำรสิ้นสุดของชีวิต และควำมตำยตำมบัญญัติศำสนำจะยังไม่เกิดขึ้นจริง จนกว่ำวิญญำณจะออกจำก
ร่ำงกำยไปแล้ว  และสิ่งที่จะเกิดตำมมำก็คืออวัยวะต่ำงๆ  ในร่ำงกำยจะหยุดท�ำงำน  และสิ่งที่แสดงออกว่ำมีชีวิตได้ยุติลงแล้ว
 ส่วนกำรจะใช้หลักเกณฑ์ใด มำตัดสินว่ำตำยจริงนั้น นักวิชำกำรมีควำมเห็นตรงกัน และแตกต่ำงกันในบำงกรณีดังนี้
กรณีที่มีความเห็นตรงกันคือ
 ใช้เครื่องหมำยและสัญลักษณ์ต่ำงๆ ของควำมตำยที่ผู้คนรู้จักกัน  หรืออำศัยกำรตรวจภำยนอกของแพทย์ซึ่งจะช่วยได้ใน
กรณีที่ไม่ปรำกฏเครื่องหมำยและสัญลักษณ์ ที่จะใช้แยกคนเป็นออกจำกคนตำยได้.

 อรุณ บุญชม

การเริ่มต้นของชีวิต	 

การสิ้นสุดของชีวิต	 

กรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันก็คือ
 กำรน�ำเอำอำกำรท่ีเรียกว่ำก้ำนสมองตำยมำพิจำรณำว่ำ
เป็นควำมตำยตำมหลักศำสนำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2   ทัศนะดังนี้
	 ทัศนะที่หนึ่ง	:	 แพทย์กลุ่มหนึ่งเห็นว่ำคนที่ก้ำนสมองตำย
ทั้งหมดแล้วน้ันถือว่ำเป็นคนตำย  แต่ควรท่ีจะหำควำมมั่นใจจำก
อำกำรสมองตำย  ด้วยกำรติดตำมข้ันตอนต่ำงๆ  ของกำรตรวจ
วินิจฉัยว่ำสมองตำยคือ
	 หนึ่ง : ผู้ป่วยหมดควำมรู้สึกอย่ำงสมบูรณ์  โดยไม่อำจ
หำยจำกอำกำรหมดรู้สึกน้ีได้ พร้อมท้ังต้องระบุถ้ำหำกพบว่ำมี
อำกำรป่วย  หรือก้ำนสมองได้รับบำดเจ็บ  หรือสมองทั้งหมดได้รับ
บำดเจ็บ  ไม่อำจรักษำได้  หรือบรรเทำได้
	 สอง	: สำเหตุของสมองตำย  เกิดจำกอุบัติเหตุ  หรือเลือด
ตกในในสมอง  หรือสมองบวม  หรืออักเสบเป็นต้น
	 สาม : ไม่สำมำรถหำยใจได้เอง  และต้องอำศัยเครื่องช่วย
หำยใจ
	 สี่ : สำเหตุกำรหมดควำมรู ้สึก  ไม่ได้เกิดจำกกำรด่ืม
สิง่มนึเมำ  หรอืเสพยำเสพตดิ  หรอืดืม่ยำพิษ  หรือจำกอำกำรไตวำย  
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หรอืตบัวำย  หรอืเกดิจำกกำรท�ำงำนของต่อมต่ำงๆ รวนเร
	 ห้า	 : ไม่มีอำกำรตอบสนองจำกก้ำนสมอง  ซึ่ง
รวมถงึ กำรวดัคลืน่สมองทีจ่ะท�ำให้แน่ใจได้ว่ำไม่มคีลืน่ใดๆ  
และมั่นใจว่ำไม่มีกำรหมุนเวียนโลหิตที่สมอง  ด้วยกำร
ถ่ำยภำพเอกซ์เรย์เส้นเลือดสมอง.

นักวิชาการท่ีมีความเห็นว่าสมองตายเป็นการสิ้นสุด
ของชีวิต
  ดร.ฮัมดีย์		ซัยยิบ  ได้กล่ำวว่ำ  หลักกำรที่ให้
ถอืว่ำสมองตำย เป็นกำรสิ้นสุดของชีวิตอย่ำงแท้จริงนั้น 
มีกำรบังคับใช้แล้วใน  70 ประเทศ  โดยมีประเทศ

อิสลำมรวมอยู่ด้วย  เขำได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำคนท่ีสมองตำย ไม่สำมำรถกลับมำมีชีวิตได้อีก  และมีข้อแตกต่ำงกันมำก ระหว่ำง
กำรมีชีวิตของมนุษย์โดยครบถ้วน กับกำรมีชีวิตอยู่ของเซลล์บำงตัว  และไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรที่หัวใจยังเต้นอยู่เพรำะเครื่อง
ช่วยหำยใจเทียม ในผู้ป่วยที่สมองตำยนั้น พวกเขำยังมีชีวิตอยู่  
 ดร.อะห์หมัด		อัลฆุบารีย์	 หัวหน้ำแผนกโรคภำยใน  ของกำรแพทย์ อัลอัซฮัร  เห็นด้วยว่ำ  อำกำรสมองตำยเป็นควำม
ตำยทีแ่ท้จรงิซึง่อนญุำตให้น�ำเอำอวัยวะ ไปปลูกถ่ำยให้แก่ผูอ้ืน่ได้ภำยหลงัจำกสมองคนตำยแล้ว และเขำกล่ำวว่ำทำงด้ำนวชิำกำร 
และกรอบของกำรศึกษำวิจัย  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำควำมตำยที่แท้จริง คืออำกำรตำยที่ก้ำนสมอง และวิงวอนขอต่ออัลเลำะห์ อย่ำให้
ข้ำพเจ้ำผิดพลำดทำงด้ำนบัญญัติศำสนำ.
 เชค	ยูซุฟ	อัลก็อรฎอวีย์	 มีทัศนะว่ำ คนป่วยที่สมองตำยนั้น  ถือว่ำเป็นคนตำยแล้วตำมบัญญัติศำสนำ  โดยเขำกล่ำวว่ำ
มสีำมอำกำรทีแ่น่นอนด้วยกนั  ส�ำหรบัผูป่้วยบำงคนทีอ่ยูใ่นอำกำรทัง้สำมน้ี   ยงัไม่เข้ำใกล้ควำมตำยอย่ำงทีส่ดุ  (ค�ำว่ำ “สำมอำกำร” 
ที่เชคยูซุฟกล่ำวไว้นั้นไม่พบค�ำอธิบำยในรำยละเอียด: ผู้ทบทวน)  แต่สมองของเขำได้ตำยแล้วจริง ๆ และอวัยวะต่ำง ๆ ของเขำที่
เกี่ยวกับสมอง ก็ใช้กำรไม่ได้แล้วโดยสิ้นเชิงอย่ำงไม่อำจกลับมำใช้กำรได้อีก โดยกำรลงควำมเห็นของแพทย์ที่เชื่อถือได้ และมี
ควำมช�ำนำญ  ทั้งที่มีอำกำรถึงขนำดนี้แล้ว  ครอบครัวของผู้ป่วยก็ยังยืนกรำนให้เขำใช้เครื่องช่วยชีวิต ซ่ึงมีทั้งกำรให้อำหำร 
ลมหำยใจและระบบกำรหมุนเวียนโลหิตก็ยังคงท�ำงำนอยู่  ซึ่งผู้ป่วยอำจมีชีวิตอยู่ในสภำพนี้เป็นเวลำหลำยเดือนหรือหลำยปี  โดย
พวกเขำยอมจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล   ด้วยควำมสบำยใจว่ำ พวกเขำได้ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่ำงดี ไม่ได้เพิกเฉยหรือดูดำย ทั้งที่ผู้นั้นไม่
ได้ถูกนับว่ำเป็นผู้ป่วยอีกแล้ว  แต่ในควำมเป็นจริงเขำได้อยู่ในโลกของคนตำยแล้ว นับตั้งแต่สมองของเขำตำยอย่ำงแน่นอนแล้ว
โดยส้ินเชิง  ด้วยเหตุนี้กำรยังคงรักษำเขำ โดยใช้เครื่องช่วยชีวิต จึงเป็นเรื่องไร้สำระและท�ำลำยทรัพย์  ท�ำให้เสียเวลำโดยไม่มี
ประโยชน์  และขัด แย้งกับหลักค�ำสอนของอิสลำม.
 ดร.อัลก็อรฎอวีย์	 ได้กล่ำวว่ำยืนยันว่ำ  ถ้ำหำกญำติของผู้ป่วยเข้ำใจศำสนำอย่ำงแท้จริง และเอำใจใส่อย่ำงดี  พวกเขำ
จะมั่นใจว่ำสิ่งที่ดีและน่ำยกย่องส�ำหรับคนตำยที่พวกเขำยังนับว่ำเป็นผู้ป่วย  ก็คือ  ถ้ำหำกถอดเครื่องช่วยชีวิตเทียมออกจำกเขำ  
ขณะนัน้ป๊ัมทีส่่งเลอืดไปหล่อเลีย้งร่ำงกำย ก็จะ หยดุ  และเขำกจ็ะเป็นคนตำยจริง ๆ  ญำต ิๆ ของคนตำยกจ็ะสำมำรถประหยดัเวลำ  
ประหยัดเงิน และประหยัดเตียงคนไข้ให้แก่คนไข้รำยอื่น ที่ต้อง กำรเครื่องช่วยชีวิต ซึ่งตำมปกติมีอยู่จ�ำกัดซึ่งผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่จริง
จะได้ใช้ประโยชน์  เพรำะกำรท่ีเขำใช้เครื่องช่วยชีวิตอยู่ตลอดเวลำ ถือว่ำเป็นกำรท�ำลำยทรัพย์  และกำรใช้จ่ำยทรัพย์โดยไม่มี
ประโยชน์นัน้ เป็นสิง่ทีศ่ำสนำห้ำมเช่นเดยีวกบักำรท�ำให้ผูอ้ืน่ได้รบัอนัตรำย ด้วยกำรกดีกนัไม่ให้พวกเขำได้รบัประโยชน์จำกเครือ่งช่วยชวีติ 
โดยไม่เป็นธรรม กฎเกณฑ์ทีเ่ด็ดขำดข้อหนึง่ตำมทีฮ่ะดษีได้กล่ำวไว้กค็อื  “ไม่มีการก่อให้เกดิอนัตรายแก่ผูอ้ืน่และไม่มภัียอันตรายแก่
ตนเอง”	(โปรดติดตามเล่มต่อไป)
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ย้อนรอย... มุสลิมสยาม
สมัย เจริญช่าง

ตอนที่ 2

 จำกที่ได้กล่ำวถึงประวัติควำมเป็นมำของชำวไทยมุสลิม
เชื้อสำยเปอร์เซีย (อิหร่ำน) ไปแล้ว คือ ผู้รับเช้ือสำยสกุลจำก
เชคอะห์หมัด อัลคุม หรือพระยำจุฬำรำชมนตรี ท่ำนแรกของ
อำณำจักรศรอียุธยำ  ตอนนี ้ขอน�ำเสนอเรือ่งของเชือ้สำยเปอร์เซีย 
เป็น “กลุม่ท่ี	2” คอื เชือ้สำยเปอร์เซยีทีน่บัถอืศำสนำอสิลำมนกิำย 
“ซุนนี” หรือ “สุหนี่” ซึ่งแตกต่ำงจำกเชื้อสำยเปอร์เซียกลุ่มแรก 
เพรำะเชื้อสำยเปอร์เซียสำยเชคอะห์หมัด อัลคุม นั้น เป็นมุสลิม
นกิำยชอีะฮ์ แต่ยงัมต้ีนตระกลูของชำวเปอร์เซยีอกีลุม่หนึง่ทีนั่บถอื
อิสลำมนิกำยซุนนี คือ สำยของ “สุลต่านโมกอล” ซึ่งแต่เดิมเป็น
ชำวเปอร์เซีย (อิหร่ำน) ได้เดินเรือย้ำยถิ่นฐำนไปตั้งหลักแหล่งที่
เกำะซำเลห์ ในหมู่เกำะซิลิเบส แถบชวำกลำง ปัจจุบันอยู่ใน
ประเทศอนิโดนเีซยี ต่อมำในรชัสมัยของพระเจ้ำทรงธรรม  แห่งกรงุศรอียธุยำ (ประมำณ พ.ศ.2145-2171) ได้ถกูพวกฝรัง่ตะวันตก 
(โปรตุเกส)รุกรำน  จึงย้ำยถิ่นฐำนอพยพผู้คนมำอยู่ในสุวรรณภูมิ โดยเข้ำมำตั้งหลัก สร้ำงบ้ำน สร้ำงเมืองที่หัวเขำแดง คือเมือง 
“ซิงโกร่า”หรือ “นังฆรีสิงขรา” หรือเมือง	 “สงขลา” ในปัจจุบัน โดยสวำมิภักดิ์ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยำ เป็นกำรเข้ำมำขอพึ่ง
พระบรมโพธิสมภำรของพระมหำกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยำ หลังจำกสุลต่ำนโมกอลเสียชีวิต บุตรชำยชื่อ สุลัยมำน ชำห์ ได้ขึ้น
ปกครองเมอืงสงขลำต่อมำ จนเกิดกำรเปล่ียนพระมหำกษตัรย์ิในรำชธำนขีองกรุงศรีอยุธยำ เป็นพระเจ้ำปรำสำททอง ซึ่งได้ชิงรำช
บัลลังก์มำจำกพระโอรสของพรเจ้ำทรงธรรม สุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ ไม่ยอมรับพระเจ้ำปรำสำททอง (ขึ้นครองรำชย์ตั้งแต่ พ.ศ.
2173-2198) จงึได้ประกำศตัง้เมืองสงขลำ เป็น อำณำจกัรอิสระ ไม่ขึน้ต่อกรุงศรอียธุยำ สถำปนำตวัเองเป็น “สลุต่านสลุยัมาน	ชาห์”	
เมื่อประมำณ พ.ศ. 2173 หลังจำกประกำศตัวเป็นรัฐอิสระจำกกรุงศรีอยุธยำ พระเจ้ำปรำสำททอง ส่งกองทัพไปปรำบหลำยครั้ง 
แต่กระท�ำกำรไม่ส�ำเรจ็ เพรำะฝ่ำยสลุต่ำนสลุยัมำน ชำห์ มฝีีมอืป้องกนัเมอืงไว้ได้ปลอดภยัทกุครัง้ จนสิน้สมยัของพระเจ้ำปรำสำททอง 

เมื่อถึงปี พ.ศ. 2211 สุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ ถึงแก่อสัญกรรมใน
สมัยสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช รวมระยะเวลำท่ีสลุต่ำนสุลยัมำน ชำห์ 
ปกครองเมืองสงขลำยำวนำนถึง 38 ปี และศพของท่ำนถูกฝังอยู่ 
ณ สสุำนหวัเขำแดง อ�ำเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลำ ปรำกฏร่องรอยอยู่
จนตรำบปัจจุบันนี้
          หลังจำก สุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว 
บุตรชำยช่ือ  “มุสตอฟา” ข้ึนครองเมืองสงขลำต่อจำกบิดำ แต่
ไม่เก่งกล้ำเข้มแข็งเหมือนผู้เป็นบิดำ จึงไม่สำมำรถรักษำควำม
เป็นเมืองอิสระไว้ได้ สมเด็จพระนำรำยณ์ (ครองรำชย์ระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2199-2225) ซึง่เป็นพระรำชโอรสของพระเจ้ำปรำสำททอง 
ได้ส่งกองทัพไปตียึดเมืองสงขลำมำข้ึนกับกรุงศรีอยุธยำได้เป็น
ผลส�ำเรจ็ และได้น�ำลกูหลำนสลุต่ำนสุลยัมำน ชำห์ เข้ำรับรำชกำร
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ในรำชส�ำนักกรุงศรีอยุธยำจ�ำนวนหนึ่ง เป็นเหตุให้มุสลิมเชื้อสำย
เปอรเ์ซีย เข้ำมำตัง้หลกัแหล่งรับรำชกำรในกรงุศรอียธุยำ 2 ฝ่ำย 
คอื ฝ่ำยซุนน ีซึง่เป็นลกูหลำนของสลุต่ำนสลุยัมำน ชำห์ และฝ่ำยชีอะฮ์
ซึง่เป็นลกูหลำนของเชคอะห์หมดั อลัคุม (พระยำจุฬำรำชมนตรี) 
เชือ้สำยของบุคคลทั้งสอง ก็ได้แผ่กิ่งก้ำนสำขำ กระจำยอยู่ใน
ประเทศไทยมำกมำย ทัง้ทีเ่ป็นมสุลมิอย่ำงเหนยีวแน่น และบำงส่วน
กไ็ด้เปลีย่นไปนบัถอืศำสนำพทุธจ�ำนวนหนึง่
 เชือ้สำยของ “สลุต่านสลุยัมาน	ชาห์” ทีไ่ด้รบัรำชกำรใน
อดตีมีมำกมำย สมยัสมเดจ็พระนำรำยณ์มหำรำช เริม่ตัง้แต่แต่งตัง้
“สลุต่านมสุตอฟา” บตุรชำยคนโตของสุลต่ำนสลุยัมำน ชำห์ เป็น 
“พระยาพชิติภกัดศีรพีชิยัสงคราม” ให้เป็นเจ้ำเมอืงไชยำและได้แต่งตัง้ 
“ท่านหะซนั” หรอื	“หะสนั” บตุรชำยของสลุต่ำนสุลัยมำน ชำห์ 
อกีคนหนึง่เป็น “พระยาราชบงัสนั” เป็นแม่ทพัเรือของกรงุศรอียธุยำ
และรำชทินนำมนี้ได้โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนต�ำแหน่ง “พระยา
ราชบังสัน” และในเวลำต่อมำเปลี่ยนเป็น “พระยาราชวังสัน” 

สบืเนือ่งกันมำ ในวงศ์เชือ้สำยของท่ำนสลุต่ำนสลุยัมำน ชำห์ ตลอดรชัสมยักรงุศรอียธุยำ กรงุธนบรีุ และกรงุรตันโกสนิทร์ จนถึงสมัยพระบำท
สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 4 กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ พระยำรำชวังสัน คือ ต�ำแหน่งที่พระมหำกษัตริย์ไทย ได้ทรงพระ
มหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำแต่งตั้งขุนทหำรที่เป็นชำวมุสลิมมำโดยตลอดในทุกรัชกำล
          ท่ำนพระยำรำชบงัสนั (หะซนั) หรอื “หะสนั” มบีตุรชำยคอื “พระยาสหีราชเดโช” คนหนึง่ และอกีคนหนึง่คอื“ขนุลกัษมณา”	
(บุญยัง) และมีธิดำชื่อ “ท่านผู้หญิงนิ่ม” ซึ่งต่อมำเป็นศรีภรรยำของเจ้ำพระยำโกษำธิบดี (เหล็ก) ปฐมบุรุษของพระบำทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำช รัชกำลที่ 1 ส่วนขุนลักษมณำ (บุญยัง) คือ บิดำของ “เจ้ำพระยำจักรีศรีองครักษ์” (หมุด) 
สมุหนำยกในสมัยกรุงธนบุรี
 ต่อมำ เมื่อกรุงศรีอยุธยำแตก ผู้คนในเมืองหลวงก็ได้อพยพย้ำยถิ่นฐำนละทิ้งบ้ำนเมือง ลงมำอยู่ทำงตอนใต้ที่กรุงธนบุรี 
พวกที่เป็นขุนนำงขุนศึก ก็ได้รับรำชกำรในรำชส�ำนัก เหล่ำบรรดำพ่อค้ำที่เดิมเคยค้ำขำยเครื่องเทศในกรุงศรีอยุธยำที่มีผู้คนนิยม
เรยีกว่ำพวก “แขกเทศ” กไ็ด้อพยพลงมำทำงแพตำมล�ำน�ำ้เจ้ำพระยำ มำปักหลกัปักฐำนอยูใ่นคลองบำงกอกน้อยและคลองบำงกอกใหญ่ 
ท�ำอำชพีค้ำขำยตำมควำมถนดัดัง้เดิม พวกนีผู้ค้นนยิมเรยีกว่ำพวก “แขกแพ” บรรพบรุุษทีเ่ป็นแขกแพและแขกเทศเหล่ำนี ้ส่วนใหญ่
คือลูกหลำนที่สืบสกุลมำจำกสุลต่ำนสุลัยมำนแห่งเมืองสงขลำเกือบทั้งสิ้น และตั้งรกรำกอยู่ริมล�ำน�้ำจำกอดีตสู่ปัจจุบัน เพียงแต่ใน
ปัจจุบัน ได้กลำยสภำพบ้ำนจำกเรือนแพเป็นบ้ำนบนบกจนหมดสิ้นแล้ว
 ผู้สืบเชื่อสำยจำกสุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ ในปัจจุบัน มีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยำ และภำคใต้ 
เช่น สงขลำ พัทลุง สุรำษฎร์ธำนี เป็นต้น ชุมชนที่เป็นลูกหลำนสุลต่ำนสุลัยมำนชำห์ ที่พอจะสืบโยงนับวงศ์ญำติได้ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ก็คือ ชุมชนมัสยิดต้นสน คลองบำงหลวง ฝั่งตะวันตก เขตบำงกอกใหญ่ ชุมชนมัสยิดกุฎีขำว คลองบำงหลวง 
ฝั่งตะวันออก เขตธนบุรี ชุมชนมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะห์ คลองบำงกอกน้อย เขตบำงกอกน้อย ชุมชนมัสยิดบำงอ้อ เขต
บำงพลัด ชุมชนมัสยิดรี่ยำดิสสุนัน (บำงเขน-ตลำดแก้ว) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และชุมชนมัสยิดผักไห่ อ�ำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 
 ภำคใต้ ในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ที่ชุมชนบ้ำนสงขลำ อ�ำเภอไชยำ ส�ำหรับที่จังหวัดสงขลำนั้น มีชุมชนที่ถือว่ำสืบสำยสกุล
มำจำกสุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ หลำยแห่ง เช่น ที่ชุมชนหัวเขำแดง ชุมชนบ้ำนคูขุด ชุมชนบ้ำนบน และอีกหลำยชุมชน



รวมทั้งที่อ�ำเภอสทิงพระ ที่จังหวัดพัทลุง ก็มีอยู่หลำยชุมชน
 ในปัจจุบัน มีผู้คนค้นคว้ำรวบรวมถึงผู้ที่มีนำมสกุลต่ำง ๆ ทั้งมุสลิมและพุทธ ที่สืบเชื้อสำยมำจำกสุลต่ำนสุลัยมำน ชำห์ 
คือ ท่ำนประยูรศักดิ์ ชลำยนเดชะ (ฮัจยีมูฮ�ำหมัดตอยยิบ บินอับดุซซุกูดร) อดีตสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกรุงเทพมหำนคร และ
อดีตกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร ได้กล่ำวถึงนำมสกุลต่ำง ๆ ไว้ ในภำคใต้ เช่น พิทักษ์คุมพล, มูดำอุเส็น, ศรีคงคำ,
หวันมูดำ, นิยมเดชำ, ข�ำนุรักษ์, สำลีฟำ, สุระค�ำแหง, วิชัยสำร, และ ฯลฯ
 ส�ำหรับในภำคกลำง เช่น เผ่ำมะหะหมัด, สุเทพำกร, กัลยำณสุต, ชลำยนเดชะ, ท้วมประถม, มำนะจิตต์, โยธำสมุทร, 
บำงอ้อ, แสงวนิช, สิทธิวนิช, ภู่มำลี, สนธินรำกุล, ทองค�ำวงศ์, ศรีจรูญ, ศรีสง่ำ, สุวรรณกิจบริหำร, นิลพำนิช, มุขตำรี, ค้ำสุวรรณ
คล่องวิชำ, ชื่นภักดี, ชื่นอังกูร, ศรีวรรณยศ, ปรียำกร, บัวหลวง, กลัดไวยเนตร, ปรีชำเดช, ปรีชำพืช, นุตตะโยธิน, กำรีมี, กรีมี, 
ฮะกีมี, ซอลิฮี, เป็นต้น
 นอกจำกนี้ ยังมีอีกหลำยสกุลที่ได้เปลี่ยนนำมสกุลไปจำกเดิม ด้วยเหตุผลต่ำง ๆ นำนำ (รวมทั้งนำมสกุลของผู้เขียนด้วย 
ที่ต้นสกุลเดิมมำจำก สิริสัมพันธ์ ผูกพันกับกัลยำณสุต (ของพระยำกัลยำณ์) ต่อมำ ได้เปลี่ยนให้สอดคล้องกับอำชีพ โดยคุณทวด
เจียม (ซอและห์) มีอำชีพเป็นช่ำงปืน จึงเปลี่ยนเป็น “เจริญช่ำง” จนถึงปัจจุบัน)
 ส�ำหรับในกลุ่มผู้นับถือศำสนำพุทธ ก็มีมำก เช่น เทพหัสดิน, ณ พัทลุง, ณ สงขลำ, ขัมพำนนท์, ศรุตำนนท์, ศิริสัมพันธ์, 
สิริสัมพันธ์, ศิริธร, สุวรรณคีรี, วงศ์วำนิช, ยงใจยุทธ, สุคนธำภิรมณ์, ณ พัทลุง, กัลยำณมิตร, วรรณโกวิท, เป็นต้น
           (โปรดติดตามเล่มต่อไป)
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โฆษณา

 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564 สถำบันฮำลำล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้เข้ำพบคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ
กรุงเทพมหำนคร เพื่อปรึกษำหำรือกำรพัฒนำงำนด้ำนฮำลำล โดยมี ผศ.ดร.วิศรุต เลำะวิถี รองประธำนกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ
กรุงเทพมหำนคร และนำยพิสิษฐ์ อรุณพูลทรัพย์ เลขำนุกำรฝ่ำยกิจกำรฮำลำล เป็นผู้แทน กอ.กทม. ณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร
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 เมือ่วันองัคำรท่ี 11 มกรำคม 2565 กรงุเทพมหำนคร ได้จดัประชุมอหิม่ำมประจ�ำมสัยดิ
ในกรุงเทพมหำนคร เพือ่คัดเลอืกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนครแทนต�ำแหน่งท่ีว่ำง 
ณ อำคำรกีฬำเวสน์ 1 ศนูย์เยำวชนกรงุเทพมหำนคร (ไทย ญีปุ่่น) ดนิแดง โดยมี ดร.วลัลภ สวุรรณดี 
ประธำนที่ปรึกษำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ผู้แทนของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เป็นประธำนกำรประชุม
 กรงุเทพมหำนครมมัีสยดิทีจ่ดทะเบยีนเป็นนติิบุคคล จ�ำนวน 186  มสัยดิ และมีอหิม่ำม
ประจ�ำมสัยดิมำร่วมประชมุคัดเลอืก จ�ำนวน 110 คน โดยท่ีประชุมมมีตใิห้เลอืกแบบเปิดเผย
 ผลกำรคดัเลอืกได้แก่ นำยธนำรชั วชัระพิสทุธิ ์อหิม่ำมประจ�ำมสัยดิฮำรูณ เขตบำงรัก 
กรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร

นายธนารชั	วชัระพสิทุธิ	์อหิม่ามประจ�ามสัยดิฮารณู	

ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำกรุงเทพมหำนคร

“ขอขอบคุณ”

อำจำรย์กิตติ มหัตธีระ จังหวัดยะลำ 
สนับสนุนกำรจัดท�ำวำรสำรมุสลิม กทม.นิวส์ 2,000 บำท



พิษร้ายของหนี้สิน

10
สื่อสารสื่อธรรม
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

 ท่ำนอะบีฮุรอยเรำะฮ์ (รอฏิ) รำยงำนว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) กล่ำวว่ำ “ผู้ศรัทธาย่อมมีพันธะติดอยู่กับหนี้สินของตน	จนกว่าจะ
ได้รับการใช้คืนแก่เจ้าของอย่างสมบูรณ์” มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่เหล่ำ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่อกันและสนอง
ควำมจ�ำเป็นพื้นฐำนในกำรด�ำรงค์ชีวิตที่ต่ำงฝ่ำยต้องกำรจำกผู้อื่น ด้วยเหตุแห่งควำมจริงนี้มนุษย์จึงไม่สำมำรถมีชีวิตอยู ่โดยล�ำพังได้ 
กำรช่วยเหลือต่อกันจึงเป็นหน้ำที่พื้นฐำนที่พึงปฏิบัติตำมบัญญัตอิสลำม อิสลำมได้ระบุรูปแบบควำมช่วยเหลือไว้สำมประกำรคือ 
1. ซะกำต คือภำษีสังคมที่อิสลำมก�ำหนดให้เป็นหน้ำส�ำหรับผู้ถือครองทรัพย์สินตำมพิกัดที่ถูกบัญญัตจะต้องจ่ำยแก่กลุ่มผู้มีลักณะตำมที่
ถูกก�ำหนดในอัลกุรอำนก�ำหนด 2. ศ่อดะเกำะฮ์ คือกำรบริจำคส่วนหนึ่งจำกทรัพย์ของผู ้มีฐำนะให้แก่ผู ้ ท่ียำกไร้และขัดสน และ 
3. กำรให้ผู้ที่มีควำมต้องกำรกู้ยืมเพื่อน�ำไปประกอบกิจกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งปัจจัยยังชีพพื้นฐำน 
 รูปแบบกำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งสำมประเภทนี้ อิสลำมถือเป็นกำรปฏิบัติที่ผู้ประฏิบัติจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นรำงวัลจำก
พระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) ทัง้สิน้ แม้นักวชิำกำรบำงท่ำนจะมองว่ำกำรให้กู้ยมืนัน้ไม่สมควรจะได้รบักำรตอบแทนใดๆจำกพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) 
เพรำะผูใ้ห้กูย้มืจะได้รบัทรพัย์ทีกู่ย้มืไปกลบัคนืมำอย่ำงครบถ้วนเมือ่ถึงก�ำหนดเวลำท่ีสองฝ่ำยได้ตกลงกัน ต่ำงจำกกำรบรจิำคทำน (ศอดะเกำะฮ์) 
และซะกำต ที่ผู้ปฏิบัติมิได้รับสิ่งใดที่ตนจ่ำยไปกลับคืนมำ แต่หำกพิจำรณำตำมหลักกำรและควำมเป็นจริงแล้ว พบว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) 
ได้กล่ำวไว้ในรำยงำนของท่ำนอับดุลเลำะฮ์ บินมัสอู๊ด ควำมว่ำ “ไม่มีมุสลิมคนใด	 ที่ให้ผู้อื่นกู้ยืมจากทรัพย์ของตนเป็นจ�านวนสองครั้ง	
นอกจากเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับการบริจาคทานหนึ่งครั้ง” และท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) ยังกล่ำวย�้ำอีกว่ำ “การให้ผู้อื่นกู้ยืมนั้น	คือส่วน
หนึ่งของการบริจาคทาน”	
 อิสลำมได้ระบุเงื่อนไขหลักในกำรกู้ยืมไว้สำมประกำรคือ 1. กำรกู้จะต้องเกิดจำกภำวะขำดแคลนสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพพ้ืนฐำน
โดยมิได้มีเจตนำเพื่อน�ำหนี้สินนั้นมำใช้สนองควำมสุขที่ฟุ่มเฟือยหรือน�ำมำใช้เพื่อควำมเพลิดเพลิน 2. ต้องมีเจตนำจะน�ำหนี้สินนั้นมำใช้คือ
เมื่อถึงก�ำหนดตำมที่ได้สัญญำไว้ 3. ต้องเป็นกำรกู้ยืมที่ไม่เรียกร้องส่วนเกินใดๆนอกจำกจ�ำนวนที่กู้ยืมไปเท่ำนั้น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำ
ดอกเบี้ย กำรกู้ยืมที่ขำดเงื่อนไขนี้จึงถือว่ำเป็นกำรกู้ยืมที่ไม่เป็นไปตำมบัญญัติอิสลำม หนี้สินที่มิได้รับกำรใช้คืนแก่เจ้ำของทรัพย์ก่อนท่ี
ลูกหนี้จะจบชีวิตลงนั้น ย่อมเป็นพิษร้ำยแก่ลูกหนี้เป็นอย่ำงยิ่ง พิษร้ำยนี้นอกจำกจะเกิดแก่เขำทั้งในช่วงก่อนท�ำพิธีทำงศำสนำแล้ว ยังมีผล
ไปถึงวันแห่งกำรฟื้นคืนชีพ (วันกิยำมะฮ์) ซึ่งจะท�ำให้เขำไม่ได้รับสิทธิได้รับกำรอภัยโทษจำกพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เหตุนี้บัญญัติอิสลำม
จึงวำงเงื่อนไขว่ำจะต้อมีเจตนำแน่วแน่ว่ำจะน�ำทรัพย์ที่ยืมไปนั้นมำคืนแก่เจ้ำของ และจะต้องไม่น�ำทรัพย์ที่ยืมไปนั้นไปใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย
และมิใช่เพื่อกำรด�ำรงชีวิตพื้นฐำน มิเช่นนั้นหนี้สินที่ยืมไปจะพ่นพิษใส่ผู้ยืมอย่ำงที่ไม่อำจจินตนำกำรได้เลย
 ท่ำนญำบิร บินอับดุลเลำะฮ์ (รอฏิ.) เล่ำว่ำ มีชำยผู้หนึ่งเสียชีวิต พวกเรำได้ช่วยอำบน�้ำศพแก่เขำพร้อมกับห่อศพ พวกเรำยังได้
พรมเครื่องหอมลงบนศพ จำกนั้นก็น�ำไปวำงเพื่อให้ท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) น�ำพวกเรำละหมำดให้ แล้วพวกเรำก็ได้เชิญท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) 
มำน�ำพวกเรำละหมำด เมื่อท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) มำถึงและก�ำลังจะเริ่มละหมำด ท่ำนได้หันมำพูดกับพวกเรำว่ำ	“หวังว่าผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่
เบื้องหน้าฉันนี้จะไม่มีหนี้สินค้างจ่ายกับผู้ใดใช่ไหม?”	พวกเรำต่อบท่ำนว่ำ “มีหนี้สินที่ยังคงค้างจ่ายอยู่จ�านวนสองดีนาร์” ทันใดท่ำน
เรำะซู้ล (ศอลฯ) ก็ก้ำวถอยออกมำแล้วกล่ำวขึ้นว่ำ “พวกท่านละหมาดให้เขาไปเถอะ” จำกนั้นก็มีชำยผู้หนึ่งรู ้ภำยหลังว่ำเป็นท่ำน
อะบูก็ตำดะฮ์ จึงกล่ำวขึ้นว่ำ “ท่านเราะซู้ลของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบเงินจ�านวนสองดีนาร์นั้นเอง”  ท่ำน
เรำะซู้ล (ศอลฯ) กล่ำวย�้ำอีกว่ำ “ท่านจะรับผิดชอบจากเงินของท่านเพื่อให้ผู้ตายนี้หลุดจากพันธะใช่หรือไม่	?” เมื่ออะบูกอตำดะฮ์ตอบ
ว่ำใช่ ท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) จึงเริ่มน�ำละหมำด เมื่อท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) พบท่ำนอะบูกอตำดะฮ์ในเวลำต่อมำ ท่ำนจึงถำมอะบูก็ตำดะฮ์ว่ำ 
“ท่านท�าอย่างไรกับเงินสองดีนาร์นั้น	?” อะบูกอตำดะฮ์ตอบว่ำ “ข้าพเจ้าได้ใช้คืนเจ้าของแทนผู้ตายแล้ว” ท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) 

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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จึงกล่ำวว่ำ “ท่านได้ท�าให้ผิวหนังของผู้ตายผู้นั้นพบกับความเย็นแล้ว”	
 เรำทกุคนทรำบกนัดว่ีำ ผูใ้ดสละชวีติในหนทำงของพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) เขำคอืบ่ำวผูไ้ด้รบัเกียรตอินัสงูส่งจำกพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) 
พวกเขำจะยังคงมีชีวิตอยู่และได้รับปัจจัยจำกพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่ำงต่อเนื่องตำมที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสในอัลกุรอำน แต่
หำรู้ไม่ว่ำหนี้สินที่ยังมิได้รับกำรใช้คืนของที่ผู้ที่สละชีพในหนทำงของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) นั้นยังคงพ่นพิษใส่เขำทั้งที่พวกเขำเสียชีวิตใน
หนทำงของพระองค์อลัเลำะห์(ซบ), ท่ำนอับดุลเลำะฮ์ บนิอัมร์ บินอ๊ำศ (รอฏ.ิ) เล่ำว่ำ ท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) กล่ำวว่ำ “พระองค์อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	
จะอภัยโทษให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ในทุกความผิดนอกจากเรื่องหนี้สินที่ยังมิได้จ่ายคืนแก่เจ้าของ” 
ท่ำนอะบูก็ตำดะห์ยังได้เล่ำอีกว่ำ มีชำยผู้หนึ่งกล่ำวแก่ท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) ว่ำ “หากฉันถูกสังหารในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	
ฉันจะได้รับการอภัยโทษในความผิดต่างๆของฉันหรือไม่	?”	ท่ำนเรำะซู้ล (ศอลฯ) กล่ำวว่ำ “แน่นอน	เพราะท่านเป็นผู้อดทน,	หวังสิ่ง
ตอบแทนจากอัลลอฮ์	(ซ.บ.)	เป็นผู้มุ้งมั่นโดยมิได้สร้างภาพใดๆ	เว้นแต่หนี้สินเท่านั้นที่จะไม่ได้รับการอภัย” 
 ท่ำนเซำบำน (รอฏิ.) รำยงำนจำกท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) ว่ำ “ผู้ใดกลับสู่พระองค์อัลลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพใน
สภาพที่บริสุทธิจากสิ่งสามประการคือ	การโอ้อวดความยิ่งใหญ่,	การยักยอกสิ่งที่เป็นของผู้อื่น,	และหนี้สิน	เขาจะได้เข้าสวรรค์”	
 ทั้งหมดน้ีท�ำให้รู ้ว่ำหนึ่งในภำระของมนุษย์ทุกคนที่จ�ำเป็นต้องปลดเปล้ืองไปจำกตัวก่อนที่วิญญำณจะละทิ้งร่ำงไปตำมกำร
ก�ำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) นั้นคือหนี้สิน อิสลำมจึงบัญญัติให้ท�ำบันทึกพร้อมมีพยำนยืนยัน ทั้งนี้เพื่อขจัดกำรแอบอ้ำงหรือปฏิเสธ
จำกผู้ที่มีผลประโยชน์ และเพื่อให้ทำยำทได้รับรู้เพื่อสำมำรถปลดพันธะนั้นแทนได้ อิสลำมจึงเป็นบัญญัติที่เข้ำถึงทุกรูปแบบกำรใช้ชีวิต
ทั้งนี้เพรำะเป็นบัญญัติจำกพระผู้ทรงสร้ำงที่ยิ่งใหญ่ ........

 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกรำคม 2565 เวลำ 10.00 น. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำบริหำรธุรกิจอิสลำม มหำวิทยำลัยเกริก 
ได้เข้ำพบคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร เพื่อเยี่ยมคำรวะและรับฟังค�ำชี้แนะ ตลอดจนสร้ำงสัมพันธ์อันดี และน�ำ
ไปสู ่ควำมร่วมมือต่อกันในอนำคต โดยมี ผศ.ดร.วิศรุต เลำะวิถี รองประธำนกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร 
และนำยอำหะหมดั ขำมเทศทอง เลขำนกุำร กอ.กทม.เป็นผูแ้ทนต้อนรบั ณ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร
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 สวัสดีครับ สำระหน้ำรู้เกี่ยวกับกำรแพทย์ในวำรสำรมุสลิมกทม.นิวส์เล่มน้ี ขอพูดถึงกำรเกิดกำรระบำดของไวรัส
โควิดกลำยพันธุ์ชนิดใหม่ ซึ่ง WHO หรือองค์กำรอนำมัยโลก ประกำศยกระดับให้เป็นสำยพันธุ์ระดับที่น่ำกังวล (Variants of 
Concern : VOC) สำยพันธุ์ใหม่ล่ำสุด โดยมีรหัสที่เรียกว่ำ โควิดสำยพันธุ์ B.1.1.529 หรือ โอไมครอน Omicron ถูกรำยงำนว่ำ
พบครั้งแรก ในตอนใต้ของทวีปแอฟริกำใต้ ที่ประเทศบอตสวำนำ ปัจจุบันพบว่ำมีกำรระบำดแล้วในประเทศแอฟริกำใต้, บอต
สวำนำ, นำมิเบีย, เอสวำตินี,มำลำวี, โมซัมบิก, ซิมบับเว, เลโซโท, เบลเยียม, ฮ่องกง, อิสรำเอล, ออสเตรเลีย, สหรำชอำณำจักร, 
เยอรมนี, แคนำดำ อิตำลี เดนมำร์ก เนเธอร์แลนด์ สำธำรณรัชเช็ก (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2021)

 กำรกลำยพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ เนื่องจำกมีกำรกลำยพันธุ์ของยีนมำกถึง 50 กว่ำต�ำแหน่ง โดย 32 ต�ำแหน่ง
เกิดขึ้นบนโปรตีนหนำมแหลม หรือที่เรียกว่ำ Spike Protein ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไวรัสใช้ในกำรเข้ำสู่เซลล์ของร่ำงกำยมนุษย์ ซึ่งพบ
มำกกว่ำทุกสำยพันธุ์ และมำกกว่ำสำยพันธุ์เดลตำ ถึง 2 เท่ำ และพบกำรกลำยพันธุ์ที่ส่วนตัวรับ ซ่ึงไวรัสใช้จับยึดกับเซลล์ของ
คนเรำถึง 10 ต�ำแหน่งเพรำะฉะนั้นเมื่อมีกำรกลำยพันธุ์ในต�ำแหน่งดังกล่ำว สิ่งที่น่ำกังวลก็คือ
 - ท�ำให้เชื่อกันว่ำไวรัสจะสำมำรถแพร่กระจำยได้เร็วกว่ำสำยพันธุ์เดลตำ
 - สำมำรถเข้ำสู่ระบบร่ำงกำยมนุษย์ได้ง่ำยขึ้น
 - อำจจะหลบภูมิคุ้มกันได้มำกขึ้น
 - มีแนวโน้มต้ำนประสิทธิภำพวัคซีน
 - คนที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มีโอกำสที่จะติดเชื้อซ�้ำได้จำกโควิดสำยพันธุ์โอไมครอน
 - ควำมรุนแรงของโควิดกลำยพันธุ์ตัวนี้ ยังไม่แน่ชัดว่ำจะท�ำให้กำรเจ็บป่วยหรือกำรติดเชื้อรุนแรงขึ้นหรือไม่

อาการของโควิดกลายพันธุ์โอไมครอน
 - อำจมีอำกำรไม่สบำยแค่ 1-2 วัน
 - จมูกยังสำมำรถได้กลิ่น ลิ้นรับรสได้ดี
 - ไม่ค่อยมีไข้
 - รู้สึกล้ำ และปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ
 - มีอำกำรไอเล็กน้อย ระคำยคอ

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

โอไมครอน(OMICRON)
เชื้อโควิดกลายพันธ์ุตัวใหม่ที่ต้องจับตา
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เชื้อโควิดกลายพันธ์ุตัวใหม่ที่ต้องจับตา
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 - อำกำรยังไม่ชัดเท่ำสำยพันธุ์อื่น
 - ผู้ที่เป็นโรคเบำหวำน โรคหัวใจ หำกติดเชื้ออำจท�ำให้มีอำกำรรุนแรง
 - อำกำรโดยรวม เบื้องต้นพบว่ำไม่รุนแรง สำมำรถรักษำที่บ้ำนได้

 อย่ำงไรก็ตำม เรำควรเฝ้ำจับตำมอง และติดตำมข่ำวสำรอย่ำงใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตำมมำตรกำรในกำรป้องกัน
อย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในผู้สูงอำยุและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งอำจมีผลกระทบจำกเชื้อโควิดสำยพันธุ์โอไมครอนนี้ และ
ส�ำหรับใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ควรได้รับวัคซีนให้ครบโดส เพื่อลดควำมรุนแรงของอำกำรจำกกำรติดเชื้อ
 ในสถำนกำรณ์ช่วงนี้ กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันอยู่ในสถำนกำรณ์ที่น่ำกังวล เนื่องจำกจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ประชำชนจึงควรปฏิบัติตัวอย่ำงเคร่งครัด เพื่อสกัดวงจรกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-19 อย่ำงเร่งด่วน ดังนี้
 1. หยุดกำรแพร่กระจำยเชื้อ ได้โดยให้พี่น้องมุสลิมทุกท่ำนอยู่บ้ำนให้ได้มำกที่สุด และหยุดกำรเดินทำงพบปะเยี่ยมเยือน
ญำติพี่น้องตำมสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อลดกำรเสี่ยงจำกกำรพบปะ สัมผัสมือ 
 2. ผู้ที่ฉีดวัคซีนทุกชนิดครบ 2 เข็มไม่ควรประมำทและกำร์ดตก เนื่องจำกมีโอกำสติดเชื้อ มีอำกำรรุนแรงและเสียชีวิตได้
 3. หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรร่วมกันอย่ำงเด็ดขำดเนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่มีโอกำสรับเชื้อโรคโควิด-19 สูงมำก
ทั้งในที่ท�ำงำน โรงพยำบำล หรือในบ้ำน ควรรับประทำนอำหำรต่ำงเวลำหรือเว้นระยะระหว่ำงบุคคล 1-2 เมตร เปิดประตู
หน้ำต่ำงให้อำกำศถ่ำยเท ไม่รับประทำนอำหำรในห้องแอร์ เพื่อลดโอกำสกำรแพร่เชื้อโรค
 4. ผูท้ีย่งัไม่ได้รบัวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ถอืเป็นผูท่ี้มคีวำมเส่ียงสงู ควรรบัวคัซีนให้เรว็ทีส่ดุเพือ่ให้ร่ำงกำยมีภมิูคุ้มกันโรค 
เป็นกำรลดโอกำสกำรติดเชื้อ ลดอำกำรป่วย อำกำรป่วยรุนแรงและลดโอกำสกำรเสียชีวิตลงได้
 5. หำกมีอำกำรไข้ ปวดเมื่อยตำมตัวหรือเหนื่อยง่ำย ควรพบแพทย์ทันทีหรือในกรณีที่ไม่สำมำรถไปตรวจได้ ควรดูแล
ตนเองและแยกกักตัวเพื่อลดกำรแพร่ระบำด 
 สุดท้ำยนี้ ผมขอให้พี่น้องทุกท่ำนปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บดูแลและรักษำสุขภำพ รักษำระยะห่ำงสวมหน้ำกำกอนำมัย 
ล้ำงมือกันบ่อย ๆ  แยกกันรับประทำนอำหำร เพื่อควำมปลอดภัยนะครับ และขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จำกโรงพยำบำล
วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

Covid-19
OMICRON



 กำรประชมุของคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนครคร้ังท่ี 1/2565 เมือ่วนัเสำร์ท่ี 8 มกรำคม 2565 ท่ีประชุมได้มีมตริบัรอง
และแต่งตั้งคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดที่ได้รับกำรคัดเลือกใหม่ เพื่อเข้ำรับกำรปฐมนิเทศกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด 
โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

	 (1)	 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ทะเบียนเลขที่ 152 เขตทุ่งครุ ได้มีกำรคัดเลือก
อิหม่ำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันท่ี 5 ธันวำคม 2564 โดยมีนำยซีรอซันคำร ปำทำน 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นำยอนุสรณ์  องอำจ 
เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ นำยมิตร  ดำรำฉำย 

 (5) มัสยิดอินดารุลมีนา	(หะยีมีนา) ทะเบียนเลขที่ 34 เขตหนองจอก ได้มีกำร
คัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดซ่อม 2 รำย เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2564 โดยมี
นำยวิศรุต  เลำะวิถี เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยธีระวุฒิ  มูฮ�ำหมัด 
นำยมำนัดร  ป้อมขุนพรม เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่
 1. นำยวีระ  มะมำ    2. นำยอับดุลเล๊ำะ  อับดุลไฮมัน

 (3) มัสยิดดินฟัลลห์	ทะเบียนเลขท่ี ธ.12 เขตบำงกอกใหญ่ ได้มกีำรคดัเลือกคอเตบ็ 
บหิลัน่ และกรรมกำรอสิลำมประจ�ำมสัยดิ เมือ่วนัที ่12 ธนัวำคม 2564 โดยมีนำยซรีอซนัคำร ปำทำน 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นำยปรีดำ หร่ำยมณี             
เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

	 (4) มัสยิดอัตตักก์วา	(บางมด) ทะเบียนเลขที่ 129 เขตทุ่งครุ ได้มีกำรคัดเลือก
กรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดซ่อม 1 รำย เมื่อวันท่ี 19 ธันวำคม 2564 โดยมีนำย
ซีรอซันคำร ปำทำน เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ 
นำยธรีะวุฒิ  มฮู�ำหมดั เป็นกรรมกำรคดัเลอืก ผูไ้ด้รบักำรคดัเลอืก ได้แก่ นำยนพดล  โนรนัต์ 

	 (2)	มัสยิดยามีอุลนาดียะห์	 (ล�ากะโหลก) ทะเบียนเลขที่ 82 เขตคลองสำมวำ 
ได้มีกำรคัดเลือก  คอเต็บและกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 2564 
โดยมีนำยสมัย  เจริญช่ำง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยนริศ  อำมินเซ็น 
นำยอนุสิทธิ์  สุขุมำนันท์ เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 - ต�าแหน่งคอเต็บ  ได้แก่  นำยอำรีฟีน  มูหะหมัด  - ต�าแหน่งกรรมการ  ได้แก่
  1. นำยนเรศ  กองเป็ง   5. นำยมนูศักดิ์  หวังเกษม  9.  นำยอภิสิทธิ์  อำรอมัน 
  2. นำยมัด  มลมิตร  6. นำยสนองศักดิ์  แสงศรี  10.  นำยสง่ำ  มะหะหมัด
  3. นำยสมพง  บินซัน  7.  นำยสมศักดิ์  สินนำรถ   11.  นำยมูหะหมัด  รังประเสริฐ
  4. นำยอ�ำนวย  เหล็งนุ้ย  8.  นำยสมศักดิ์  เด่นตี   

 - ต�าแหน่งคอเต็บ	 ได้แก่  นำยนรำ  อำดัมอำลี         - ต�าแหน่งบิหลั่น  ได้แก่   นำยรณชิต  อำดัมอำลี
 - ต�าแหน่งกรรมการ ได้แก่
  1. นำย สมพร  พุ่มภักดี  4. นำยธนำกร  พุ่มภักดี  7. นำงสุปรำณี  อหะหมัดจุฬำ 
  2. นำยธวัชชัย  พุ่มภักดี  5. นำยไมตรี  จุฬำรัตน์  8. น.ส. สมคิด  อำดัมอำลี 
  3. นำยยงค์ยุธ  จี่เทศ  6. นำยนเรศ  จี่เทศ  9. น.ส. มิรันตี  อำดัมอำลี
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	 (6) มัสยิดดารุลมุมินีน	(คู้ซ้าย) ทะเบียนเลขที่ 140 เขตหนองจอก ได้มีกำร
คัดเลือกคอเต็บและกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2564 โดยมี
นำยสมัย  เจริญช่ำง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยไพศำล  เต็งหิรัญ 
นำยทวิช  อำรียะกิจโกศล  เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

	 (7) มัสยิดอัลฮิดายะห์	 (ล�าบุหรี่พวง) ทะเบียนเลขที่ 99 เขตหนองจอก ได้มี
กำรคัดเลือกบิหลั่นและกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2564 โดยมี
นำยอำหะหมัด  ขำมเทศทอง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยมูฮัมหมัด  เสน่หำ 
นำยสมบัติ  ซูโอ๊ะ เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

	 (8)	 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ์ ทะเบียนเลขที่ 138 เขตทุ่งครุ ได้มีกำรคัดเลือก
กรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2564 โดยมีนำยซีรอซันคำร ปำทำน 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นำยธีระวุฒิ  มูฮ�ำหมัด 
เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 (9)	มัสยิดกมาลุ้ลเอียะห์ซาน	(แสงวิมาน) ทะเบียนเลขที่ 126 เขตมีนบุรี ได้มี
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2565 โดยมีนำยสมัย  
เจริญช่ำง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยทวิช  อำรียะกิจโกศล นำยมูฮัมหมัด  
เสน่หำ เป็นกรรมกำรคัดเลือก     ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 (10)	 มัสยิดอัลอิศลาห ฺ ทะเบียนเลขที่ 147 เขตหนองจอก ได้มีกำรคัดเลือก
อิหม่ำมประจ�ำมัสยิด    เมื่อวันท่ี 7 มกรำคม 2565 โดยมีนำยประสิทธ์ิ  เจริญผล 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยอำลี กองเป็ง นำยแพทย์ชำติชำย  วงษ์อำรี 
เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่ นำยนัศรุดดีน  โต๊ะมำงี เป็นอิหม่ำม
ประจ�ำมัสยิด  

 - ต�าแหน่งคอเต็บ	 ได้แก่  นำยกฤษณะ  เตำเฟ็ส  -	ต�าแหน่งกรรมการ  ได้แก่
  1. นำยวัลลภ  โพธิ์ทอง   5. นำยสมพงษ์  ปำนทอง  9. นำยปรำถนำ  หมัดมูซำ 
  2. นำยปรำโมทย์  สุวินัย  6. นำยอรุณ  เลวัน  10. นำยอนันต์  เที่ยงวงศ์ 
  3. นำยอนันต์  นิลข�ำ  7. นำยประสำท  อำมีน  11. นำยสุวิทย์  เหมน้อย 
  4. นำยด�ำรงค์  มำนมูเลำะ  8. นำยประวิทย์  มุหะหมัด  12. นำยภูวดล  กมลไมตรี
  

 - ต�าแหน่งบิหลั่น	 ได้แก่  นำยสรกิต  ฮำนำฟี   -	ต�าแหน่งกรรมการ  ได้แก่
  1. นำยเสนีย์  ซ�ำมัยญะ   5. นำยคทำวุธ  เลำะหมุด  9. นำยยุทธนำ  ซำกีรี 
  2. นำยอดุลย์  สมภักดี   6. นำยวิวัฒน์  พิมพำรัตน์  10. ว่ำที่ ร.ต. นภนต์  สุวินัย
  3. นำยมนัส  นิติวัฒนชัย  7. นำยศักดิ์ชัย  อำบูมำนัน  11. นำงสุจิตรำ  สุขุมำนันท์
  4. นำยพัฒนำ  ปรียำกร  8. นำยมำนัส  สนิสุริวงษ์  12. น.ส. สุพร  สุขุมำนันท์

  1. นำยปรีดำ  เฟื่องปัญญำ  3. นำยก�ำพล  อินสมะพันธ์  5. น.ส. อมรำ  แสงสว่ำง 
  2. นำยชัยรัตน์  หวังนิมิน  4. นำยอัตตะใชย์  อับดุลเลำะห์ 6. น.ส. อริษำ  นิ่มเจริญ  

  1. นำยวิวัฒน์  แม้นมินทร์  5. นำยเกียรติศักดิ์  มำนวงศ์ 9. นำยอำนนท์  แสงมำน
  2. นำยสุรสิทธิ์  แสงสุข  6. นำยพิชิต  วงศ์สุวิทยำนันต์ 10. นำยจ�ำรัส  แสงมำน  
  3. นำยณรงค์  ยงมำลี  7. นำยอติชำต  มำนวงศ์  11. นำยสันต์  ขุรำษี
  4. นำยสมศักดิ์  ยงมำลี  8. นำยกำเซ็ม  ตงสำลี  12. นำยภักดี  พุ่มสว่ำง  



มุสลิมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 
ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐาน

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

ความหลากหลายของมนุษย์
          อัลลอฮ์ซุบฮำนะฮูวะตะอำลำ พระผู้เป็นเจ้ำ ทรงสร้ำงมนุษย์ ให้มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และให้สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่มีควำมหลำก
หลำย ทำงด้ำนชำติพันธุ์ ภำษำ สีผิว มีควำมหลำกหลำยทำงด้ำนค่ำนิยม ควำมเชื่อ ศำสนำ ประเพณี และวัฒนธรรม ธรรมชำติของสังคม
มนุษย์ จึงเป็นธรรมชำติของควำมหลำกหลำยอย่ำงแท้จริง ในคัมภีร์อัลกุรอำน พบหลำยโองกำรที่อัลลอฮ์ ได้ตรัสถึงควำมหลำกหลำย ของ
มนุษย์อำทิเช่น:
 ก.	ความหลากหลายทางชาติพันธุ ์อัลลอฮ์ตรัสไว้ควำมว่ำ : “และเราได้ให้	พวกเจ้าเป็นก๊กเป็นเหล่า	เป็นเผ่าพันธุ์และตระกูล
ที่แตกต่างกัน” (49/13)
	 ข.	ความหลากหลายทางภาษาและสีผิว อัลลอฮฺตรัสไว้ควำมว่ำ : “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์	คือการสร้าง
ชั้นฟ้าและแผ่นดิน	และการแตกต่างทางภาษา	และผิวพรรณของพวกเจ้า	แท้จริงในการนี้	แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณส�าหรับ	บรรดา
ผู้มีความรู้	” (30/22)
 ค.	ความหลากหลายด้านอุดมการณ์และความเชื่ออลัลอฮ์ตรสัไว้ควำมว่ำ : “และหากพระผูอ้ภบิาลของเจ้าทรงประสงค์	แน่นอน
พระองค์จะทรงท�าให้มนุษย์ทั้งหมด	เป็นประชาชาติเดียวกัน	แต่พวกเขา
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ก็ยังคงขัดแย้งกัน”	(11/118)
 ควำมหลำกหลำยใน 3 ประเภทข้ำงต้น เป็นควำมหลำกหลำยที่มีอยู่ใน
สงัคมของมนุษย์ตัง้แต่อดีต จนถงึปัจจุบนั เรำอำจเรยีกควำมหลำกหลำยดงักล่ำวในภำษำ
ปัจจุบันว่ำ “สังคมพหุวัฒนธรรม” ก็ได้  อย่ำงไรก็ตำมสำระส�ำคัญของเรื่องนี้ น่ำ
จะอยู่ที่เหตุผลหรือวัตถุประสงค์ ที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้ำได้ระบุไว้กล่ำวคือ : 
          ก.	การสร้างมนุษย์ให้มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นั้น ก็เพื่อให้มนุษย์ 
มีปฏิสัมพันธ์กัน มีมิตรไมตรีต่อกัน รู้จักที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อกำรอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข ควำมหมำยเหล่ำนี้รวมอยู่ในค�ำด�ำรัสของอัลลอฮ์ที่อ่ำนว่ำ “ลิตะอา
เราะฟู” (49/13) ซึ่งเป็นค�ำที่มีควำมหมำยในเชิงบวกและเชิงสร้ำงสรรค์ กำรดูถูก
เหยียดหยำมกัน กำรรังเกียจกัน และกำรสร้ำงควำมเป็นศตัรตู่อกนัจงึเป็นพฤตกิรรม

ของมนุษย์ ทีส่วนทำงกบัเจตนำรมณ์ของอลัลอฮ์พระผู้เป็นเจ้ำข้ำงต้น
          ข.	การสร้างมนุษย์ให้มีความหลากหลายทางด้านภาษาและสีผิวนั้น มีจุดประสงค์เดียวกับที่กล่ำวมำ ในแง่ของกำรปฏสิมัพนัธ์
และกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ภำษำและกลุม่คนทีห่ลำกหลำย ก่อให้เกิดอำรยธรรมและวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำยตำมมำ องค์ควำมรูเ้หล่ำนี้ได้กลำย
เป็นศำสตร์ทำงมำนุษยวิทยำและสังคมวิทยำที่ใหญ่โตและมีควำมส�ำคัญในทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงได้ส�ำทับเมื่อกล่ำวถึงเรื่องนี้
ว่ำ : “แท้จริง	ในการนี้	(หมายถึงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน	และการให้มีภาษาและสีผิวที่แตกต่างกนั)	แน่นอนย่อมเป็นสญัญาณ(ชี้
ถงึความยิง่ใหญ่ของผูส้ร้าง)	ส�าหรับผู้มีความรู้เท่านั้น”	(30/22)
เอกภาพของมนุษย์
          แม้ว่ำมนุษย์จะมีควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนกำยภำพ (ชำติพันธุ์ ภำษำ และสีผิว) และอุดมกำรณ์และควำมเชื่อ แต่มนุษย์ก็มีจุดร่วม
กันที่เป็นเอกภำพอำทิเช่น :
          1- มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้ำงจำกผู้สร้ำงองค์เดียว คืออัลลอฮ์  อัลลอฮ์ตรัสควำมว่ำ : “อัลลอฮ์คือ	ผู้ทรงสร้างพวกเจ้า	และทรงให้
ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า	แล้วทรงให้พวกเจ้าตาย	แล้วให้พวกเจ้าเป็น”	(30/40)  “มนุษย์เอ๋ยจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า	
ที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าและบรรดาผู้มาก่อนพวกเจ้าเถิด”	(2/21)
          2- มนุษย์มีต้นก�ำเนิดจำกบิดำมำรดำเดียวกันคืออำดัมและเฮำวำอ์ ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ควำมว่ำ : “มนุษย์ชาติทั้งหลายจงย�าเกรง
พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่ได้บังเกิด	พวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง(	อาดัม	)	และได้ทรงบังเกิด	จากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา	(เฮาวาอ์)	
และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสอง	(อาดัมและเฮาวาอ์)	ซึ่งบรรดาชายและหญิงอันมากมาย”	(4/1)  
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“มนุษย์ชาติทั้งหลายแท้จริงเรา(อัลลอฮ์)ได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชายและเพศหญิงและเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่าและตระกูล	
ทั้งนี้เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักกัน”	(49/13) 
          ในสุนทรพจน์ของท่ำนนบีที่ได้กล่ำวในพิธีฮัจญ์ (ฮัจย์อ�ำลำ) ปีฮิจเรำะฮ์ที่10 มีข้อควำมตอนหนึ่งว่ำ : “	มนุษย์ชาติทั้งหลายแท้จริง
พระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นมีหนึ่งเดียว(	คืออัลลอฮ์)	และบิดาของเจ้าก็มีหนึ่งเดียว(	คืออาดัม	)	พวกท่านทั้งหมดมาจากอาดัมและ
อาดัมมาจากดิน” (อัลบำนีย์ : ซิลซิละห์เศำะฮีฮะห์ 6/451 หมำยเลข 3700) 
          3- มนษุย์มศีตัรูเดียวกนัคือชยัฏอนอบิลสี ดังทีอั่ลลอฮ์ได้ตรสัไว้ควำมว่ำ : “แท้จรงิ	ชัยฏอนนัน้เป็นศัตรท่ีูเปิดเผยของมนษุย์”	(17/53 
) และดู ( 12/5 ) “ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงอย่าให้ชัยฏอนหลอกลวงพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มันได้ให้พ่อแม่ของพวกเจ้า(	อาดัมและเฮา
วาอ์)	 ออกจากสวนสวรรค์มาแล้ว” ( 7/27 ) “แท้จริง	 ชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูและการ	 เกลียดชังขึ้นใน
ระหว่างพวกเจ้า	ในสุราและการพนัน” ( 2/91 )  
          เมื่อมนุษย์ทุกคนมีจุดก�ำเนิดเดียวกัน มีบรรพบุรุษเดียวกัน และมีศัตรูเดียวกัน จึงไม่มีเหตุผลใดที่มนุษย์จะมองมนุษย์ด้วยกันเป็น
ศัตรู เพรำะต่ำงตระหนักดีว่ำทุกคนล้วนเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้น
เกียรติของความเป็นมนุษย์
          มนุษย์ทุกคนเกิดมำพร้อมกับเกียรติในควำมเป็นมนุษย ์(كرامة برشية) ที่ใครจะละเมิดมิได้ เกียรติดังกล่ำวเป็นเกียรติที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ได้มอบให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่ยกเว้น ดังที่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ควำมว่ำ  “และแน่นอนเรา(อัลลอฮ์)ได้ให้เกียรติต่อลูกหลานอาดัม” 
(17/70) เหนือกว่ำสิ่งถูกสร้ำงทั้งหลำย ด้วยกำรให้มีรูปร่ำงที่สมส่วนงดงำม กำรประทำนสติปัญญำ วิชำควำมรู้ กำรพูดกำรสนทนำ กำร
บรโิภค และให้ทกุสิง่ทกุอย่ำงในจักรวำลเป็นประโยชน์แก่พวกเขำ (ดตูฟัซีรอบินกุะษรี และ อลักรุอำนพร้อมควำมหมำยภำษำไทย ของ
สมำคมนักเรียนเก่ำอำหรับ: เชิงอรรถหมำยเลข 5) ท่ำนนบี(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นต้นแบบของกำรให้เกียรติมนุษย์ทุกคน
ที่มำปฏิสัมพันธ์กับท่ำน ไม่ว่ำผู้นั้นจะเป็นผู้ศรัทธำหรือปฏิเสธศรัทธำ กำรให้เกียรติของท่ำนไม่เจำะจงเฉพำะผู้ที่มีชีวิตเท่ำนั้น แม้แต่ศพผู้ที่
เสียชีวิตท่ำนก็ให้เกียรติด้วยกำรลุกขึ้นยืนให้แก่ศพชำวยิว ที่ถูกแบกผ่ำนท่ำนไป เมื่อมีสำวกถำมท่ำนถึงสำเหตุ ท่ำนตอบว่ำ : เขำไม่ใช่เป็น
มนุษย์ดอกหรือ ? ( มุสลิม หมำยเลข961 ) อย่ำงไรก็ตำม อิสลำมได้ก�ำหนดให้กำรรักษำเกียรติเป็นหนึ่งในควำมจ�ำเป็น 5 ประกำรของกำร
ด�ำรงชีวิตอันได้แก่ ( ศำสนำ ชีวิต สติปัญญำ เกียรติและทรัพย์สิน ) กำรละเมิดประกำรเหล่ำนี้เป็นบำปมหันต์และน�ำมำซึ่งควำมเสียหำย
ต่อสังคมและประเทศชำติโดยรวม

 เม่ือวันที่ 6 มกรำคม 2565 นำยมูฮัมมัด  ศำสนติภิมุข ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกำรข่ำว ส�ำนักกิจกำรควำมมั่นคงภำยใน 
กรมกำรปกครอง ได้พบผู้แทนองค์กรศำสนำอิสลำมที่ตั้งอยู่ในศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติ 3 องค์กร ได้แก่ ส�ำนัก
จฬุำรำชมนตร ี ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร 
โดยมี นำยสุธรรม  บุญมำเลิศ และนำยอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล นำยปรำโมทย์  เจริญวงษ์ และ ผศ.ดร.วิศรุต  เลำะวิถี เป็นผู้แทน
ทั้ง 3 องค์กร ให้กำรต้อนรับและร่วมแสดงควำมยินดีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมองค์กรศำสนำอิสลำมและกิจกำร
ฮัจย์คนใหม่



นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข 
ผู้อำานวยการเขตคลองสามวา 

 ควำมพำกเพยีรพยำยำม ศึกษำหำควำมรู้ควำมมุ่งมัน่ไม่ย่อท้อ และยดึมัน่ควำมศรทัธำต่ออลัลอฮ์ (ซ.บ.) ตัง้ใจท�ำในสิง่ทีดี่ ๆ ถงึแม้จะ
พบกับควำมผิดพลำด ผิดหวัง ล้มเหลว ล้มลุกคลุกคลำนแต่ก็จะสำมำรถลุกขึ้นมำยืนใหม่ได้โดยน�ำเอำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนั้นมำเป็นบทเรียน น�ำ
มำพัฒนำสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ให้กับตัวเอง เพื่อก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จ
 จำกครอบครัวที่ค่อนขำ้งยำกจนมีพี่น้องถึงแปดคนและเป็นพี่ชำยคนโต ท�ำให้ต้องพยำยำมช่วยประคับประคองฐำนะควำมเป็น
อยู่ของครอบครัวพ่อแม่ ให้สำมำรถด�ำรงอยูไ่ด้โดยกำรประหยัด ตัดรำยจ่ำยท่ีไม่จ�ำเป็น เช่น กำรสมคัรเรียนรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง 
ผมไม่สมัครสอบ Entrance เข้ำมหำวิทยำลัยปิด เพรำะกำรเรียนมหำวิทยำลัยปิดต้องมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงกว่ำมำก ทั้งค่ำหน่วยกิต ค่ำเดินทำง
อีกทั้งต้องไปเรียนที่มหำวิทยำลัยทุกวัน 
 เมื่อจบปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ก็ไปเป็นทหำรเกณฑ์ ปลดออกมำก็ไปสมัครงำนบริษทัเอกชน 
โรงงำน ต่ำงๆ จ�ำนวนหลำยแห่งแต่ถูกปฏเิสธ สมคัรสอบข้ำรำชกำรกไ็ม่ตดิ เลยมำสอบลกูจ้ำงช่ัวครำว ต�ำแหน่งพนักงำนเทศกจิ ผลปรำกฏว่ำ 
“สอบติด” ได้เป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต�ำแหน่งพนักงำนเทศกิจ สังกัดฝ่ำยเทศกิจ ส�ำนักงำนเขตห้วยขวำง เป็นลูกจ้ำงอยู่ประมำณ 2 ปี 
พยำยำมสมคัรสอบเป็นข้ำรำชกำรมำโดยตลอดทกุท่ีทีเ่ปิดสอบ แต่กส็อบไม่ตดิ ถึงอย่ำงไรกไ็ม่เคยย่อท้อท่ีจะเลกิสมคัรสอบ กำรสอบทกุครัง้ 
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คือ ประสบกำรณ์ คือ กำรฝึกฝนและวันที่อัลลอฮฺ (ช.บ.) 
ให้ก็มำถึง ผลกำรสอบเจ้ำพนักงำนปกครอง 3 นักพัฒนำ
ชุมชน 3 เจ้ำหน้ำที่วินัย 3 ผลปรำกฏว่ำสอบได้ทั้ง 3 
ต�ำแหน่ง แต่เจ้ำพนักงำนปกครอง 3 ได้เรียกเข้ำบรรจุ
ก่อนในสังกัดฝ่ำยเทศกิจ ส�ำนักงำนเขตพระโขนง และ
จำกทีส่�ำนกังำนเขตพระโขนงกไ็ด้เจรญิก้ำวหน้ำ ปรับย้ำย
สถำนที่ท�ำงำนไป ณ ส�ำนักงำนเขตต่ำงๆ เป็นกำรเพิ่มพูน
ประสบกำรณ์หลำยส�ำนักงำนเขต ทัง้เขตชัน้นอกและเขตชัน้ใน 
ควำมเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพกำรรับรำชกำรนับเป็นควำม
ภมูใิจอย่ำงหนึง่ทีก่ล้ำพอจะบอกได้ว่ำ เพรำะมผีลงำน ได้มำ
เพรำะผู้บังคับบัญชำไว้วำงใจให้ช่วยท�ำงำน ให้ช่วยเข้ำไป
แก้ไขปัญหำในทุกๆ ต�ำแหน่งที่ได้รับ เช่น ต�ำแหน่ง  
หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรเขต เป็นต้น
 ผมดีใจครับที่ได้มีโอกำสเป็นลูกจ้ำงมำก่อน 
กำรได้ไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำระดับล่ำงสุดท�ำให้เรำได้มี
โอกำสได้รับรู้ว่ำคนในระดับนี้เขำมีควำมต้องกำรอะไร 

ถ้าถามว่าผมประสบความสำาเร็จในชีวิตหรือยัง 
ตอบได้เลยว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

ให้ผมมากกว่าที่คาดหวัง
ผมซูโกรและขอขอบคุณอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

และจะขอทำาหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด
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เขำชอบ ไม่ชอบ ผู้บังคับบัญชำแบบไหน พอได้มำเป็นผู้บังคับบัญชำควร
ประพฤติปฏิบัติตนอย่ำงไรถึงจะท�ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำพร้อมที่จะร่วมมือ
ท�ำงำนให้องค์กรด้วยควำมเต็มใจและมีควำมสุขในกำรท�ำงำน
 หลักในกำรท�ำงำนผมถือว่ำ “คน” ส�ำคัญที่สุด ดังนั้น ต้องท�ำให้
คนในองค์กรรักสำมัคคีกันและรักองค์กรให้ได้ก่อนเพรำะส่ิงท่ีจะตำมมำ 
คอื กำรท�ำงำนเป็นทีมและท�ำงำนด้วยควำมเต็มใจ มิได้ท�ำงำนเพรำะหน้ำที่ 
หรือถูกบังคับ ผลงำนที่ได้จะเป็นผลงำนที่ดีและสมบูรณ์ที่สุด ถ้ำถำมว่ำ
ผมประสบควำมส�ำเร็จในชีวิตหรือยัง ตอบได้เลยว่ำ อัลลอฮ์(ซ.บ.) ให้ผม
มำกกว่ำที่คำดหวัง ผมชุโกรและขอขอบคุณอัลลอฮ์(ซ.บ.) และจะขอท�ำ
หน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยมำให้ดีที่สุด
 กำรเป็นข้ำรำชกำรมุสลิมในกำรประพฤติปฏิบัติตนในสังคมไทย
ที่มองว่ำมีควำมยุ่งยำก มีหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่ข้ำรำชกำรมุสลิมท�ำไม่ได้
จนถูกมองว่ำเป็นกำรไม่ให้ควำมร่วมมือ แปลกแยกหรือเอำศำสนำมำเป็น
ข้ออ้ำง สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เรำต้องเรียนรู้ ศึกษำศำสนำของเรำให้ถ่องแท้ 
อะไรท�ำได้ หรือท�ำไม่ได้อย่ำงไร และอย่ำเอำศำสนำมำเป็นข้ออ้ำงเพื่อ
หลกีเลีย่งภำระงำนโดยเดด็ขำด ท่ีส�ำคญัขอให้เรำเปิดเผยตวัตนทีแ่ท้จริงว่ำ 
เรำคอืมสุลิม และครองตนแบบมสุลมิท่ีพึงต้องปฏิบัตด้ิวย อย่ำเลือกปฏบิติั
เพียงเพื่อตัวเองจะได้ประโยชน์

 กำรท่ีได้มำเป็นผู้อ�ำนวยกำรย่อมแสดงให้เห็นว่ำเรำจะอยู่ที่ไหน
เรำกม็คีณุภำพเหมอืนกบัคนอืน่ได้ทกุคน มหีน้ำทีร่บัผดิชอบแล้วอลัลอฮ์ (ซ.บ.) 
จะตรวจสอบหน้ำท่ีของท่ำน ตวัช้ีวัดของผมในกำรปฏิบัตหิน้ำที ่ จะวดัจำก
คนในพื้นที่ว่ำเขำอยำกให้เรำอยู่ท�ำงำนต่อไปหรือไม่ ถ้ำเขำร้องขอให้เรำ
อยูท่�ำงำนต่อ ไม่อยำกให้เรำย้ำยไปไหน แสดงว่ำตวัช้ีวดัในกำรท�ำงำนของผม 
“ผ่ำน” ครับ ฉะนัน้ ไม่ว่ำจะอยู่ท่ีไหนผมอยำกจะท�ำหน้ำท่ีของผมให้เตม็ที่ 
ตำมควำมรับผิดชอบที่ผมได้รับ อัลฮัมดุลิลลำฮ์

ถ้าถามว่าผมประสบความสำาเร็จในชีวิตหรือยัง 
ตอบได้เลยว่า อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

ให้ผมมากกว่าที่คาดหวัง
ผมซูโกรและขอขอบคุณอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 

และจะขอทำาหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด
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เมื่อเรียนในสิ่งที่ชอบ	ท�าในสิ่งที่ใช่	แล้วความสุขจะมาพร้อมกับความส�าเร็จ 
 เริม่ต้นเลย..นัสมเีป็นคนท่ีชอบภำษำองักฤษเป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว ยิง่มำค้นพบตัวเอง
ชัดเจนขึ้น ช่วงตอนเรียนชั้น ม.ปลำย เพรำะว่ำจะขอเย๊ำะกับมะเรียนพิเศษภำษำอังกฤษ
อย่ำงเดียวเลย จบคอร์สนี้ ต่อคอร์สนั้น เรียนเกือบทุกที่ที่ฮิตในสมัยนั้น พอใกล้จบ ม.ปลำย 
เพื่อนๆก็เริ่มคิดกันว่ำจะ Entrance เข้ำมหำวิทยำลัยไหนดี แต่นัสมีคือ ขอเย๊ำะกับมะ
เรียนที่ ABAC เพรำะอยำกได้ภำษำอังกฤษ ในตอนนั้นคิดแค่นั้น เรำอยำกเรียนอะไรในสิ่ง
ที่เรำรัก เรำมีควำมสุขกับมัน แต่ต้องบอกก่อนเลยว่ำ เข้ำไปเรียนวันแรก นัสมีร้องไห้ 
เพรำะเรำเองกไ็ม่เคยเรยีนโรงเรียนอนิเตอร์มำก่อน อยูด่ีๆ  ต้องมำน่ังฟังครพูดูภำษำอังกฤษท้ังวนั 
ตำต้องมองกระดำน หูต้องฟัง มือต้องจด หมดวันคือมึนตึ๊บ เลยบอกกับตัวเองไม่ได้กำรละ 
จะมำนั่งรอครูสอนอย่ำงเดียวแบบนี้ไม่ได้ 
 หลังจำกนั้นมำ นัสมีจะเตรียมตัวก่อนเข้ำเรียนทุกครั้ง โดยกำรอ่ำนเนื้อหำของ
รำยวิชำน้ันๆที่เรำต้องเจอในคำบของวันถัดไปทั้งหมดก่อนว่ำ พรุ ่งน้ีจะเรียนเรื่องอะไร 
อ่ำนให้เข้ำใจ หำค�ำศพัท์ทีเ่รำไม่ได้ ไฮไลท์ส่วนส�ำคัญต่ำง ๆ  และเมือ่ถงึเวลำเข้ำเรยีน จะนัง่ฟังครู
พูดอย่ำงเดียว และมันก็เข้ำใจไปเอง นัสมีท�ำอย่ำงนี้ทุกวัน เป็นเวลำ 4 ปี จนเรียนจบ
เอแบคด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 พอนึกย้อนไปตอนนั้น ยังสงสัยว่ำ ตัวเองท�ำไปได้ยังไง 
เพรำะรู้สึกว่ำต้องใช้ควำมพยำยำมมำก ๆ กว่ำจะไปถึงจุดนั้นได้ 
ชีวิตที่เดินตามความชอบกับปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์	
 ในช่วงที่เรียนอยู่ที่ ABAC นัสมีได้เลือกเรียนในสำขำ Hotel Management แต่
เป็นรำยวชิำย่อย และรูส้กึว่ำ ตวัเองชอบทำงด้ำนนี ้เรียนแล้วมคีวำมสขุ อยำกมำเรยีนทุกครัง้
ที่มีคำบนี้ เมื่อเรียนจบปริญญำตรี เลยตัดสินใจไปเรียนต่อโทที่สวิตเซอร์แลนด์ทำงด้ำนนี้
โดยตรง ที่เลือกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพรำะที่นี่มีชื่อเสียงทำงด้ำนกำรโรงแรมเป็น
อนัดบัต้น ๆ ของโลก และหลักสูตรของเค้ำจะเป็นกำรเรยีนควบคู่ ทัง้ทำงด้ำนทฤษฎแีละปฏบิตัิ 
ซ่ึงนสัมใีช้เวลำเรยีนอยู ่2 ปี ซึง่เป็นช่วงเวลำทีเ่รำได้เปิดโลกมำก ๆ ได้เรยีนรูป้ระสบกำรณ์ใหม่ ๆ 
นอกเหนอืจำกกำรเรยีนในห้องเรียน ทัง้ทำงด้ำนภำษำ (คนท่ีนีพ่ดูกนัถึง 4 ภำษำ ทัง้ฝร่ังเศส 
เยอรมัน อิตำลีและโรมำนซ์ ซึ่งจะแบ่งออกตำมโซนที่เรำอยู่) วัฒนธรรม และควำมเป็นอยู่ 
วิถีชีวิตของเรำทุกอย่ำงเปลี่ยนไปหมด โดยเฉพำะเรื่องเวลำ คนที่นี่ให้ควำมส�ำคัญกับกำร
ตรงต่อเวลำมำก แม้กระทั่งรถเมล์ก็มำถึงตรงเวลำแบบเป๊ะ ๆ ถ้ำเรำสำยแม้แต่นำทีเดียว 
เรำก็จะพลำดขึ้นรถทันที 
สร้างสมประสบการณ์ที่ล�้าค่ากับการฝึกงานที่ดูไบ 
 ในระหว่ำงเรียนที่สวิส 2 ปี ก็จะมี 1 เทอมที่ต้องฝึกงำนเป็นระยะเวลำ 6 เดือน ที่
ประเทศไหนก็ได้ เพื่อน ๆ หลำยคนเลือกฝึกงำนที่ไทย เพรำะจะได้กลับมำอยู่ที่บ้ำน แต่
ส�ำหรับนัสมีในตอนนั้นคือท�ำ Research ค้นคว้ำว่ำ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และกำร
โรงแรมทีเ่ป็นระดบัต้น ๆ  มท่ีีไหนบ้ำง เลยมำจบลงทีเ่มืองดไูบ ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์ 
ซึ่งที่บ้ำนก็สนับสนุน เพรำะเป็นเมืองอำหรับด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องอำหำรกำรกิน และควำม
เป็นอยู่ ซึ่งที่นี่ถือเป็นอีกบททดสอบหนึ่งของชีวิต เพรำะว่ำต้องไปท�ำงำนจริง ๆ ในประเทศ
ที่เรำกไ็ม่เคยไปมำก่อน ต้องเดนิทำงเอง จดักำรเองทกุอย่ำงคนเดียว ตัง้แต่ติดต่อทำงโรงแรมว่ำ 
จะขอบินไปฝึกงำนที่นั่น ผ่ำนกำรสัมภำษณ์ หลำยขั้นตอน จนไปถึงได้รับคัดเลือก นัสมี
เลอืกท�ำในส่วนของ Food & Beverage Department ที ่The Grosvenor House Hotel 
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เป็นโรงแรมระดบัห้ำดำวทีน่ัน่ ทีเ่ลอืกท�ำในส่วนนี ้เพรำะอยำกเรยีนรูใ้นส่ิงทีต่วัเองไม่เคยท�ำมำก่อน และคดิว่ำคงไม่มโีอกำสได้ท�ำ กเ็ลยอยำกท้ำทำยตวัเอง
 กำรท�ำงำนที่ดูไบเป็นอะไรที่โหดมำก ๆ ท�ำงำน 6 วันต่อสัปดำห์ ได้ฝึกสกิล ควำมรู้ และควำมอดทนของเรำหลำย ๆ อย่ำง เช่น กำรที่เรำ
จะเสิร์ฟเมนูอย่ำงหนึ่งไปบนโต๊ะอำหำร เรำต้องรู้ว่ำ ส่วนผสมแต่ละอย่ำงมำจำกที่ไหน ผ่ำนกระบวนกำรขั้นตอนมำอย่ำงไร ต้องอธิบำยได้ในทุกเมนู 
เพรำะจะมีกำรทดสอบควำมรู้ตรงนี้ทุกวัน หรือแม้กระทั่งแขกที่เข้ำมำกินอำหำรในร้ำน เรำต้องรู้ว่ำ คนนี้แพ้อำหำรอะไรบ้ำง ต้องจดจ�ำรำยละเอียด
ในทุกดีเทล ซึ่งมันท�ำให้เรำโตขึ้นมำก ๆ และท�ำให้เรำค้นพบตัวเองว่ำ เป็นคนที่ Service Mind  ชอบ Service คน อยำกเห็นคนที่ได้รับบริกำรจำก
เรำมคีวำมสขุ แค่นัน้เรำก็ Happy และ Made my day มำก เพรำะจริง ๆ เรำเองกเ็ช่ือเสมอว่ำ I will treat others the way I want to be treated. 
เหตุไฉน.....จากการเรียนสาย	Hotel..		สู่การท�างานสาย	Education	
 ต้องขอย้อนกลับไปช่วงเรียนมหำวิทยำลัย นัสมีเป็นติวเตอร์สอนภำษำอังกฤษให้กับน้อง ๆ ม.ปลำย เตรียมตัวเข้ำมหำวิทยำลัย เรำเลยมี
ควำมชอบสำยกำรศึกษำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประจวบเหมำะกับเมื่อกลับมำที่ไทยหลังเรียนจบ ก็คิดว่ำอยำกท�ำอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้ำนนี้ และก็ได้มี
โอกำสมำเป็น Educational Consultant ที่สถำบัน The Advisor Academy ให้ควำมรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่องกำรเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัย ทั้ง
ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ มนัเป็นเหมอืนกำรผสมผสำนสิง่ทีเ่รำชอบเข้ำไว้ด้วยกันจรงิ ๆ ทัง้เรือ่ง Service และ Education ทกุครัง้ทีเ่หน็น้อง ๆ 
แต่ละคนประสบควำมส�ำเร็จได้เรียนในคณะที่ใช่ มหำวิทยำลัยที่ชอบ หรือได้ค้นเจอในสิ่งที่เค้ำชอบ มันยิ่งตอกย�้ำว่ำ เรำเดินมำถูกทำงแล้ว นัสมีต้อง
ขอขอบคุณพี่กิ๊ฟท์ คุณพรทิพย์ ไชยฐำนพัฒน์ ผู้ก่อตั้งสถำบัน The Advisor Academy ที่ให้โอกำสได้ท�ำงำนตรงนี้ด้วย 
ห้องเรียนชีวิต..........ความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ	
 หลังจำกที่ท�ำงำนมำสักระยะหนึ่ง เจอเด็กในช่วงวัยรุ่นมำกมำย เรำก็เล็งเห็นว่ำ เด็ก ๆ สมัยนี้ ถูกหล่อหลอมด้วย Social Media 
ทุกอย่ำงของเค้ำคือ โลกออนไลน์ ควำมรู้ในห้องเรียนอย่ำงเดียวไม่เพียงพอ แค่เกรดหรือคะแนนไม่สำมำรถที่จะวัดอะไรได้ในยุคนี้ แต่น้อง ๆ จะต้อง
มีควำมรอบรู้รอบตัว ประสบกำรณ์ ทักษะ  ต่ำง ๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสภำพจิตใจที่ต้องแข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นกัน นัสมีและคุณกิ๊ฟท์ จึงตัดสินใจเปิด
สถำบันอีกสถำบันนึงชื่อ WHY School (Thailand) ภำยใต้คอนเซปต์ Limitless Education ที่ให้ น้อง ๆ มำร่วมค้นหำ WHY ในตัวเองโดยเน้นไป
ที่กำรพัฒนำและส่งเสริมตัวน้อง ๆ  ในทุก ๆ  ด้ำน ทั้งในด้ำนสติปัญญำ ด้ำนจิตใจ และเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ต่ำง ๆ   เพื่อพัฒนำเป็นบุคคลที่สมบูรณ์
แบบในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งนัสมีเองก็เป็น Co- founder ของที่นี่ด้วย เพรำะเรำเองก็ตั้งใจ และอยำกจะเห็นควำมเปลี่ยนแปลงของเด็ก ๆ ยุคน้ี
ขอฝาก“หลักคิด”ถึงน้อง	ๆ	ทุกคน
 อยำกให้ทุกคนหำควำมชอบ หรือ Passion ของตัวเองให้เจอ เพรำะถ้ำเรำได้ท�ำในสิ่งที่รัก ไม่ว่ำจะเรื่องเรียน หรือท�ำงำน เรำจะไม่รู้สึก
เหนื่อยไปกับมัน แต่ยิ่งอยำกจะท�ำสิ่งเหล่ำนั้นให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก และเมื่อเรำมีควำมสุข ควำมส�ำเร็จก็จะมำอย่ำงง่ำยดำย “HAPPINESS THAT 
COMES WITH SUCCESS.”

 เมือ่วันที ่ 8-9 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนครจดัประชุมเชงิปฏิบตักิำร (WORKSHOP) 
ประจ�ำปี 2564 โดยมีนำยอรุณ บุญชม ประธำนกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร กล่ำวเปิดกำรประชุมและบรรยำยเรื่อง 
“ฮกิมะฮ์ของกำรท�ำงำนเป็นญะมำอะฮ์” ณ ห้องประชมุ ศนูย์บริหำรกจิกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำต ิเฉลิมพระเกียรต ิเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหำนคร



มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย 

 มสัยดิหลวงอนัซอรซิซนุนะห์ บำงกอกน้อย 
เดิมชื่อ มัสยิดหลวงบำงกอกน้อย  ตั้งอยู่ริมคลอง
บำงกอกน้อย ถนนบรมรำชชนนี อรุณอมรินทร์  
เขตบำงกอกน้อย  กรุงเทพมหำนคร
  กลุ่มอพยพเคลื่อนย้ำยถ่ินฐำนภำยหลัง
เสยีกรงุศรอียธุยำให้แก่พม่ำในปี พ.ศ. 2310 โดยแพ 
ล่องเรือ มำตำมล�ำแม่น�้ำเจ้ำพระยำ และได้สร้ำง
สุเหร่ำบำงกอกน้อยขึ้นเป็นที่ประกอบพิธีศำสนำ
อิสลำม มีทั้งสุเหร่ำและกุโบร์ (สุสำนฝังศพ) ต่อมำ
เมื่อบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวโปรด
เกล้ำฯเส้นรถไฟสำยเพชรบุรีใน ปี พ.ศ. 2442   
จึงมีกำรขอเวนคืนท่ีดินริมคลองบำงกอกน้อย 
ฝั่งใต้ตัง้แต่ปำกคลองบำงกอกน้อย ใกล้วัดอมรนิทรำ
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รำมวรวหิำร สุเหร่ำบำงกอกน้อยถูกเวนคืนด้วย พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนที่ดิน ซึ่งเคยเป็นโรงเรือหลวง
ร้ำงริมคลองบำงกอกน้อยฝั่งเหนือ ด้ำนตรงข้ำมกับสุเหร่ำบำงกอกน้อย พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้สร้ำงสุเหร่ำขึ้นมำใหม่
แทน และเรียกสุเหร่ำใหม่ว่ำ “มัสยิดหลวงบางกอกน้อย”  ต่อมำทำงมัสยิดขอพระรำชทำนอนุญำตแลกที่ดิน ภรรยำของตวนอับดุลกำริม 
กรีมี ซ่ึงอยู่ในคลองบำงกอกน้อยถัดเข้ำไปพื้นที่โรงเรือร้ำงติดกับมัสยิด เพื่อเป็นพื้นที่สุสำน สร้ำงโรงเรียนส�ำหรับบุตรหลำน  ชุมชน
ได้รับ พระบรมรำชำนุญำต ให้มัสยิดหลวงบำงกอกน้อย จัดกำรสร้ำงอำคำร “โรงเรียนรำชกำรุญ” และพื้นที่กุโบร์  โดยมีชุมชนปลูก
บ้ำนเรือนมุสลิมโดยรอบ
          ต่อมำในช่วงสงครำมมหำเอเชียบูรพำ พ.ศ. 2484-2488 ฝ่ำยสัมพันธมิตร ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ อังกฤษ และฝรั่งเศสได้ทิ้งระเบิดใน
กรุงเทพฯ รวมทั้งบริเวณย่ำนปำกคลองบำงกอกน้อย ซึ่งเป็นจุดยุทธศำสตร์ มี
สถำนีรถไฟบำงกอกน้อยเป็นที่มั่นและตั้งกองก�ำลังของฝ่ำยญี่ปุ่น  ผลจำกกำร
ระเบดิสถำนรีถไฟบำงกอกน้อย ท�ำให้พลำดเป้ำหมำยมำบรเิวณย่ำนปำกคลอง
บำงกอกน้อยฝั ่งเหนือ ซึ่งเป ็นสถำนที่ตั้งของมัสยิดหลวงบำงกอกน้อย 
โรงเรียนรำชกำรุญและบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำยอย่ำงมำก
         จำกนั้นชำวมุสลิมมัสยิดหลวงบำงกอกน้อย จึงได้ร่วมใจกันรวบรวมเงิน
สร้ำงมสัยดิหลงัใหม่เป็นช้ันเดียว ยกพ้ืนสงู หนัหน้ำลงสูค่ลองบำงกอกน้อย 
            ด้วยฮิดำยะฮ์ ของ อัลลอฮ์ ซุบฮำนะฮูวะตำลำ มุสลิมผู้รักอิสลำมและ
ประเทศชำตไิด้ร่วมมือ ร่วมใจ กบับรรดำสปัปรุษุของมสัยดิบำงกอกน้อยได้ร่วมกัน 
บรจิำคทรพัย์และวสัดกุ่อสร้ำง จนอำคำรมสัยดิได้สร้ำงแล้วเสรจ็ เมือ่พ.ศ. 2492 
และสำมำรถปฏบิตัศิำสนกิจต่อเนือ่งเสมอมำ ด้วยควำมห่วงใยอนำคตของบตุรหลำน
เยำวชนมสุลมิ จงึได้มกีำรรวบรวมทนุจัดซือ้อำคำรริมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ตรงข้ำม
ปำกคลองบำงล�ำพู สร้ำงเป็นโรงเรียนรำชกำรุณ มีกำรเรียนกำรสอนทั้งสำมัญ
และร่วมกับศำสนำซึ่งต่อมำได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงจำกพี่น้อง
มุสลิมทั่วประเทศ 
             ในสมัยของ อิหม่ำมอับดุลเรำะห์มำน หะซัน กรีมี รอฮิมะฮุลลอฮ์
ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อ จำกเดิม “มัสยิดหลวงบางกอกน้อย” มำเป็น 
“มัสยิดหลวงอันซอริซซูนนะห์บางกอกน้อย” เพื่อให้สอดคลองกับแนวทำง
กำรท�ำงำนเผยแผ่ ของมัสยิดฯ และ อิศลำหฺสมำคม
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              เรื่องกำรเผยแผ่ศำสนำอิสลำมได้มีกำรจัดตั้งอัล อิศลำหฺสมำคม, โรงเรียนสอนศำสนำ 
นซัริซซนุนะห์, โรงเรยีนอนชุนบำงกอกน้อย, สถำนอบรมศำสนำอลั-กุรอำน มสัยดิอนัซอรซิซุนนะห์ 
บำงกอกน้อย, ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของชำวอันซอริซซุนนะห์ ที่เห็นกำรให้ควำมรู้ ทั้งสำมัญ และ
ศำสนำเป็นควำมส�ำคัญ และยังคงยืนหยัด ด�ำเนินกำรอยู่จนทุกวันนี้ 

กิจกรรมของมัสยิดหลวง	อันซอริซซุนนะห์		บางกอกน้อย	ในปัจจุบัน
 - จัดให้มีกำรปฏิบัติศำสนำกิจตำมมำตรกำรสำธำรณสุข อย่ำงเข้มข้น
  - อิหม่ำมอับดุรเรำะห์  กรีมี  จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน อัลกุรอำนและศำสนำ 
อย่ำงต่อเนื้อง ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์
 - มัสยิด ฯ ได้ท�ำกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ “บำรอกะฮ์” ส่งเสริมให้มีกำรออมทรัพย์ 
และให้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอำชีพ เพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัย เพื่อซื้อทรัพย์สิน ได้ด�ำเนินกำร
มำมำกกว่ำ 10 ปี  มีเงินทุนหมุนเวียนกว่ำสำมสิบล้ำนบำท ให้บริกำรกับสัปปุรุษ และสมำชิก
ของกลุ่มออมทรัพย์
 - มัสยดิ ฯ ได้รับบริจำคทีดิ่นวะก๊ำฟ ทีล่�ำบหุรีพ่วง เขตหนองจอก  กรงุเทพมหำนคร 
(ใกล้กบัมสัยิดอลัฮดิำยะห์ ล�ำบหุรพีวง )  จ�ำนวนมำกกว่ำ 47 ไร่ จำก ตวนอบัดลุเรำะห์มำน  มสัอูด๊ มสัอูดี  

(นำยห้ำง ตวนหม่ำนใหญ่) (รอฮิมะฮุมุลลอฮ์) เพื่อให้
พี่น้องมุสลิมท่ีขัดสนเช่ำอยู ่อำศัย และน�ำรำยได้
มำใช้จ่ำยในกิจกำรเผยแผ่และส่งเสริมกำรศึกษำ
ของมัสยิดหลวง อันซอริซซุนนะห์ บำงกอกน้อย อยู่
ในระหว่ำงด�ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ีและจัดสร้ำง
สำธำรณูปโภคในที่ดิน อินชำอัลลอฮ์ น่ำจะแล้วเสร็จ
ในเวลำอันใกล้นี้
 - มัสยิดฯ ร่วมกับ อัลอิศลำหฺสมำคม และ
สถำนอบรมศำสนำอัลกุรอำน จัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน เอกสำรกำรเผยแผ่ศำสนำ จัดอบรม 
เสียงตำมสำย อยู่อย่ำงต่อเนื่อง
 - บริหำรจัดกำรกองทุนซะกำต ให้เป็นไป
ตำมหลกักำรของอลัอสิลำม รวมถงึให้บรกิำรกำรจดักำร 
มัยยิต (ศพ) ผู้เสียชีวิตที่ขัดสน ยำกจน
     		 “วิถีชีวิตของชาวมุสลิมบางกอกน้อย	
เกิดจากการยึดมั่นในหลักศาสนาอิสลาม	แนวทาง
กติาบลุลอฮ์และซุนนะฮ์โดยยึดหลักการศรัทธาและ
หลักการปฏิบัติตามหลักของจริยธรรมอิสลาม
อย่างเคร่งครัด	 จึงท�าให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของชาว
มุสลิมบางกอกน้อย	 การที่เรารักษาอัตลักษณ์ให้
คงอยู่	 เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านศาสนา
และสามัญควบคู่กันไปท่ีบรรพบุรุษได้สั่งสมมา	
ทัง้หมดนี้จึงเกิดเป็นอัตลักษณ์ของสัปปุรุษ	 ของ
มัสยิดหลวง	อันซอริซซุนนะห์		บางกอกน้อย”



อนุมัติรับรองฮำลำล
 1. บรษิทั ฮโีร่ ม ีจ�ำกัด สถำนที่ผลิต 3/35 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว  เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 
ขอกำรรับรองใหม่ 7 รำยกำร
 2. บริษัท โรงงำนแม่รวย จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 11/1, 11/2 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 
ขอต่ออำยุกำรรับรอง 35 รำยกำร
 3. บริษัท เพียว เดอริมำ แลบบอรำทอรีส์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิต 88/34-35 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 
ผู้รับจ้ำงผลิต เครื่องส�ำอำง และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 3 สถำนประกอบกำร ได้แก่
 3.1 บริษัท คีย์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่อยู่ 39/199 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบำงแค เขตบำงแค กรุงเทพฯ ขอกำร
รับรองใหม่ 1 รำยกำร
 3.2 บรษิทั มำดำม ลซ่ิำ จ�ำกดั ทีอ่ยู ่345/64 ถนนคลองล�ำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรงุเทพฯ ขอต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 3.3 บรษิทั อำร์.ท.ี เพยีวพลสั จ�ำกดั ทีอ่ยู ่8 ซอยรำมอนิทรำ 6/1 แขวงอนสุำวรย์ี เขตบำงเขน กรงุเทพฯ ขอต่ออำยกุำรรบัรอง 1 รำยกำร
 4. บริษทั ปริยวศิว์ แลบ็บอรำทอร่ี จ�ำกดั สถำนท่ีผลติ 5/1 ซอยเทิดรำชัน 19 (ดำวทอง 1) ถนนเทิดรำชัน แขวงสกีนั เขตดอนเมอืง 
กรุงเทพฯ ขอกำรรับรองใหม่ 8 รำยกำร
 5. บรษิทั ซซีแีอล แมนูแฟคเจอร่ิง จ�ำกดั สถำนท่ีผลติ เลขท่ี 981/126 ถนนบำงขุนเทียน-ชำยทะเล แขวงแสมด�ำ เขตบำงขนุเทยีน  
กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 17 รำยกำร
 6. โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ (โรงผลติภณัฑ์สเตอริไลส์) สถำนท่ีผลิต โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจติรลดำ พระรำชวงัดุสติ 
ถนนรำชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขอกำรรับรองใหม่ 2 รำยกำร
 7. โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ (โรงผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งชนิดเม็ด) สถำนที่ผลิต โครงกำรส่วนพระองค์  สวนจิตรลดำ 
พระรำชวังดุสิต ถนนรำชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 8. โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจิตรลดำ (โรงผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้ง) สถำนที่ผลิต โครงกำรส่วนพระองค์  สวนจิตรลดำ พระรำชวังดุสิต 
ถนนรำชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 3 รำยกำร 
 9. โครงกำรส่วนพระองค์ สวนจติรลดำ (โรงผลติภณัฑ์นมพำสเจอร์ไรส์) สถำนทีผ่ลติ โครงกำรส่วนพระองค์  สวนจติรลดำ พระรำชวงัดสุติ 
ถนนรำชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 6 รำยกำร
 10. บริษัท ฟู้ดเฮ้ำส์ เคเทอร์ริ่ง เซอรวิสเซส จ�ำกัด สถำนที่ผลิต โรงพยำบำลสมิติเวช (ศรีสครินทร์) เลขที่ 488 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร

อนุมัติยกเลิกกำรรับรองฮำลำล
1.กรณียกเลิกการรับรองฮาลาลผลิตภัณฑ์บางรายการ	
 1. บรษิทั เพยีว เดอริมำ แลบบอรำทอรส์ี จ�ำกัด สถำนท่ีผลติ 88/34-35 ถนนนำงลิน้จี ่แขวงช่องนนทร ี  เขตยำนนำวำ กรงุเทพฯ 
จ�ำนวน 1 รำยกำร

H
A
LA

L
	 เดือนมกราคม	 2565	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 ได้มีมติในการ
ประชุมครัง้ท่ี	1/2565	เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2565	อนมุตัริบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่
ขอรบัรองฮาลาล	จ�านวน	32	สถานประกอบการ	อนมุติัรบัรองผลิตภณัฑ์ของผูว่้าจ้างผลติ	34	แห่ง	
ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ	จ�านวน	8	แห่ง	ยกเลิกการรับรองฮาลาล	จ�านวน	10	แห่ง	ดังนี้
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สกอ.กทม. จัดอบรม “หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรมัสยิด”

 ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร (สกอ.กทม.) มีควำมตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ “มัสยิด” เป็น
ศำสนสถำน ซึ่งถือเป็นสถำบันและองค์กรส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประชำคมมุสลิมในแต่ละมัสยิด ดังนั้น ผู้ที่จะก้ำวสู่กำรเป็นผู้บริหำร
มัสยิดหรือกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด ควรได้รับกำรพัฒนำหรือฝึกอบรมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศำสตร์สำระอิสลำม
ส�ำหรับผู้บริหำรมัสยิด กฎระเบียบกับกำรบริหำรมัสยิด กำรพัฒนำบุคลิกภำพและทักษะกำรบริหำรองค์กร องค์ประกอบของกำร
พัฒนำมัสยิด เทคนิคกำรจัดกำรประชุม ฯลฯ  โดยจัดเป็น “หลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรมัสยิด” รวมเวลำ 10 
ชั่วโมง (ไม่รวมวิชำ กอม. 07 จ�ำนวน 6 ชั่วโมง) และจัดอบรมทั้งระบบ Online และ Onsite ส�ำหรับผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดัง
กล่ำว ต้องมีเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 80% ของกิจกรรมตำมหลักสูตร และได้รับผลกำรประเมินกำรทดสอบ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.00  จึงจะมีสิทธิได้รับ “วุฒิบัตร” จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร

  คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรอบรม
 1.  ไม่จ�ำกัดเพศ ชำย/หญิง  
 2.  มีอำยุไม่น้อยกว่ำ 25 ปี  
 3.  ไม่จ�ำกัดว่ำ เคย/ไม่เคย หรือก�ำลังด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดหรือไม่  
 4.  มีจิตใจที่ผูกพันกับมัสยิดและตั้งใจกำรพัฒนำมัสยิดเป็นฐำน  
 5.  มีควำมสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ ทั้งระบบ Online และ  Onsite  
 6.  เฉพำะผูท้ีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหำนคร หำกได้รบักำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมสัยดิ ไม่ต้องเข้ำรบั “กำรปฐมนเิทศ
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิดที่ได้รับกำรคัดเลือกใหม่” แต่อย่ำงใด

  ปฏิทินกำรจัดอบรม ตำมหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นผู้บริหำรมัสยิด
 1. ประชำสัมพันธ์/เชิญชวน ผ่ำนสื่อสำรมวลชนต่ำง ๆ ตลอดเดือนมกรำคม 2565
 2. ส่งใบสมัครผ่ำนออนไลน์ หรือ QR Code ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
 3. เริ่มอบรม ประมำณวันที่ 14-18 เดือนมีนำคม 2565
 4. จัดอบรมผ่ำนระบบ Online วัน/ครั้งละ 1 วิชำ ๆ 2-3 คำบ ๆ ละ 30-45 นำที
 5. จัดอบรมผ่ำนระบบ Onsite ส�ำหรับวิชำเทคนิคกำรจัดกำรประชุม  
 6. ก�ำหนดปิดหลักสูตร และมอบ “วุฒิบัตร” ภำยในเดือนเมษำยน 2565  รวม 6 วัน/ครั้ง  

หมำยเหตุ
 1. ส�ำหรับรำยวิชำ กอม. 01-06  ต้องมีผู้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 30 คน/รำยวิชำ
 2. เฉพำะรำยวชิำ กอม. 07  “ภำรกจิของอหิม่ำม คอเตบ็และบหิลัน่ กบักำรบริหำรมสัยดิ” ต้องมผีูล้งทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ 40 คน  
 3. กรณีมีผู้เข้ำอบรมไม่ครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนด อำจเลื่อนก�ำหนดกำรจัดอบรมตำมควำมเหมำะสม

      
               ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ำรับกำรอบรมหรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำกรงุเทพมหำนคร โทร. 0-2949-4259 โทรสำร 0-2989-7108  E-mail	: islamicbkk@hotmail.com Line	ID	: @islamicbkk
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หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารมัสยิด

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร

รวมเวลาตลอดหลักสูตร	10	ชั่วโมง	(ไม่นับรวมรายวิชา	กอม.07)

กอม.01

กอม.02

กอม.03

กอม.04

กอม.05

กอม.06

กอม.07

พื้นฐำนกำรบริหำร
จัดกำรมัสยิด

กำรบริหำรมัสยิด
ตำมนัยของอิสลำม
และกฎหมำย

กำรบริหำรมัสยิด
แบบมีส่วนร่วมและ
กำรใช้มัสยิดเป็นฐำน

มนุษยสัมพันธ์กับ
กำรบริหำรองค์กร

องค์ประกอบของ
กำรพัฒนำมัสยิดสู่
เป้ำหมำย

เทคนิคกำรจัดกำร
ประชุม

ภำรกิจของอิหม่ำม 
คอเต็บและบิหลั่น 
กับกำรบริหำร
มัสยิด
(เฉพาะผู้มีความ
พร้อมเข้าสู่
ต�าแหน่งดังกล่าว)	

มัสยิดในอิสลำม หลักกำรบริหำรมัสยิด กำรจัด
โครงสร้ำงของมัสยิด  ข้อจ�ำกัด/จุดอ่อน-จุดแข็งในกำร
บริหำรมัสยิด

อิสลำมกับกำรบริหำร องค์ควำมรู้อิสลำมส�ำหรับผู้
บริหำรมัสยิด บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดในอิสลำม 
ผู้บริหำรมัสยิดตำมกฎหมำย ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรมัสยิด

แบบอย่ำงของท่ำนนบีที่เกี่ยวกับกำรอยู่ร่วมกันเป็น  
ญะมำอะฮ์  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
กำรบริหำรควำมขัดแย้ง กำรประนีประนอมกรณีมีข้อ
พิพำท กำรจัดกิจกรรมชุมชนโดยมีมัสยิดเป็นฐำน

ผู้บริหำรมัสยิดกับกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำรพัฒนำ
บุคลิกภำพของผู้บริหำรมัสยิด เช่น กำรพูดในโอกำส
ต่ำง ๆ  จิตวิทยำกับกำรบริหำรตน/คน/งำน 

มัสยิดกับกำรพัฒนำ กรอบกำรพัฒนำ ทิศทำงกำร
พัฒนำประชำคมของมัสยิดสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน

มัสยิดกับกำรประชุม กำรปรึกษำหำรือกับกำรประชุม 
กำรประชุมที่มีประสิทธิผล บทบำทของประธำนหรือ
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม บทบำทของกำรเป็นผู้เข้ำประชุม
หรือผู้เข้ำร่วมประชุม

ผู้น�ำในอิสลำม บทบำทของผู้น�ำ/ผู้บริหำรองค์กร กำร
พัฒนำภำวะผู้น�ำ ทักษะกำรบริหำรองค์กร จิตวิทยำ
กับกำรบริหำร ลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำของอิหม่ำม/
คอเต็บ/บิหลั่นกับกำรพัฒนำ บทบำทของอิหม่ำม/
คอเต็บ/บิหลั่นตำมนัยอิสลำมและกฎหมำย มัสยิดกับ
ชะรีอะฮ์ครอบครัว 

1.30
75 บำท

1.30
75 บำท

1.30
75 บำท

1.30
75 บำท

1
50 บำท

3
150 บำท

6
300 บำท

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2

2

2

2

2

2

3

√

√

รหสั            รำยวิชำ                                 สำระวิชำ                           ช่ัวโมง           กำรอบรม  จ�ำนวน       กำรประเมนิผล
วชิำ                                                           ค่ำลงทะเบยีน    On     On     วทิยำกร     Pretest  Posttest
                                   line    site   
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร
จัดพิมพ์หนังสือวิชำกำร เพื่อส่งเสริมองค์ควำมรู้อิสลำมสู่สังคม

30 บำท 30 บำท 89 บำท/ 30 บำท 120 บำท 80 บำท

120 บำท80 บำท80 บำท120 บำท250 บำท250 บำท
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28 วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติ
45	หมู่	3	ถนนคลองเก้า	แขวงคลองสิบ	เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	10530	โทรศัพท์	:	0-2949-4259		โทรสาร	:	0-2989-7108	
ต่อ	25-26	เว็บไซต์์	:	www.islamicbangkok.or.th		อีเมล์	:	islamicbkk@hotmail.com
ที่ปรึกษา	: อรุณ บุญชม  จักรกฤษณ์ เพิ่มพูน  สมัย 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


