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สารบััญ

 “วารสารมุสลิม กทม. นิวส์” ของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนครเล่มนี้       
เป็นเล่มประจ�ำเดอืนมนีำคม - เมษำยน 2565  เป็นเล่มที ่64  
จัดพิมพ์ออกสู่สำยตำผู้อ่ำนทุก 2 เดือน เพ่ือเผยแผ่องค์
ควำมรู ้เกี่ยวกับอิสลำมและมุสลิม รวมท้ังกำรเผยแพร่
กิจกรรม/กิจกำรของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำกรงุเทพมหำนครสู่สำธำรณะชน เป็นเป้ำหมำยส�ำคญั
 ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงมีนำคม 2565  เป็น
ช่วงเวลำของกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำยพันธ์ุ
โอมคิรอน (Omicron) ค่อนข้ำงแพร่กระจำย และมีจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อใหม่แต่ละวันสูงขึ้นเป็นล�ำดับ  จนดูเหมือนอัตรำ
ควำมเส่ียงกำรติดเชื้อใหม่และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตมีจ�ำนวน
มำกกว่ำผูต้ดิเชือ้สำยพันธ์ุเดลตำเมือ่ปี 2564 อย่ำงน่ำหวำดวติก   
 Universal Prevention หมำยถึง วิธีป้องกันกำร
ติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด (แบบครอบจักรวำล) ถือเป็นภำรกิจ
ของทกุคน ประกอบด้วย ออกจำกบ้ำนเมือ่จ�ำเป็น เว้นระยะห่ำง 
1-2 เมตร สวมหน้ำกำกอนำมยัและทับด้วยหน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ 
ล้ำงมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่ำใช้มือสัมผัส
หน้ำกำก รวมทั้งใบหน้ำ ตำ จมูก ปำก ผู้เป็นกลุ่มเส่ียง 
หลีกเลี่ยงกำรออกนอกบ้ำน ท�ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือ
พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ  แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้
ร่วมกับผู้อื่น กินอำหำรปรุงสุกใหม่ แยกส�ำรับ ใช้ช้อน
กลำงส่วนตวั และหำกสงสยัว่ำตนเองเสีย่งตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ 
เพื่อยืนยันว่ำติดเชื้อหรือไม่ ดังกล่ำวนี้ จะเป็นกำรลดควำม
เสี่ยงกำรติดเชื้อและกำรแพร่ระบำดได้เป็นอย่ำงดี
 ในขณะเดียวกัน ได้มีโอกำสอ่ำนบทควำมวิจัยท่ี
น่ำสนใจ เรื่อง “ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT : 
A REVIEW ON THE DIMENSION OF VALUES” หรือ 
“การจัดการทรัพย์สินแบบอิสลาม : การทบทวนมิติแห่ง
ค่านิยม” เขียนโดย Nor ‘Azzah Kamri และคณะ จำก
ภำควชิำชะรอีะฮ์และกำรจดักำร คณะอสิลำมศกึษำ มหำวิทยำลยั
มำลำยำ มำเลเซีย โดยเห็นว่ำมีเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจมำก 
จึงขอน�ำสำระบำงประเด็นมำแบ่งปันสู่ผู้สนใจด้วย
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 แนวคิดของกำรจัดกำรทรัพย์สินในอิสลำม กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เป็นค�ำที่รวมค�ำสองค�ำเข้ำด้วยกัน - ทรัพย์สินและกำร
จัดกำร “กำรจัดกำร” หมำยถึง กระบวนกำรวำงแผน จัดระเบียบ น�ำและควบคุมควำมพยำยำมของสมำชิก และกำรใช้ทรัพยำกรทั้งหมด 
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยที่ระบุไว้ ด้วยกำรจัดกำรดังกล่ำว ทรัพยำกรที่เป็นเจ้ำของจะมีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระเบียบและปลอดภัยมำกขึ้น 
“ทรัพย์สิน” หมำยถึง ทุกสิ่งที่สำมำรถควบคุม ครอบครอง และใช้งำนได้ตำมปกติ ดังนั้น กำรรวมค�ำว่ำ “กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน” 
หมำยถึง กำรพรรณนำถึงกำรจัดกำร กำรบ�ำรุงรักษำ กำรด�ำเนินงำน กำรควบคุม และกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำทรัพย์สินในอนำคตตำมกฎ
ข้อบังคับและกฎหมำย ซึ่งรวมถึงกฎควำมเป็นเจ้ำของ กำรแบ่งให้กับผู้มีสิทธิ์ กล่ำวอีกนัยหนึ่งเกี่ยวข้องกับ “ตะศ็อรรุฟ”แห่งทรัพย์สิน 
กำรจัดกำรทรัพย์สินยังถูกมองว่ำ เป็นกระบวนกำรของควำมเป็นเจ้ำของ (อัล-ตะมัลลุก) กำรได้มำ (อัล-ตะกำซุบ) และกำรอุปโภค
ทรัพย์สิน (อัล-อิสตีลัค) ตำมกฎของศำสนำอิสลำม
 จำกควำมเข้ำใจข้ำงต้น กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับชุดของกำรกระท�ำ และกำรกระท�ำของบุคคลในกำรจัดกำร 
ด�ำเนินกำร และสร้ำงควำมมั่งคั่ง ตำมที่อัลลอฮ์ (ซุบฯ) ทรงก�ำหนด ครอบคลุมตั้งแต่ทรัพย์สินที่ได้มำ จนถึงทรัพย์สินที่ถูกใช้ไป และวิธีกำร
พัฒนำทรัพย์สิน เพื่อควำมส�ำเร็จในโลกนี้และโลกหน้ำ กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินแบบอิสลำม เริ่มต้นจำกบทบำทของมนุษยชำติในฐำนะ
ผู้ดูแลทรัพย์สินที่เป็นเจ้ำของ อัลลอฮ์ (ซุบฯ) ตรัสไว้ ควำมว่ำ:
 “..................พระองค์ทรงบังเกิดพวกท่านจากแผ่นดินและทรงให้พวกท่านพ�านักอยู่ในนั้น.............” (ฮูด 11: 61)
 มนุษยชำติ ในฐำนะผู้ดูแลทรัพย์สิน มีหน้ำที่จัดกำรกิจกำรของทรัพย์สินที่ครอบครอง ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงเมื่อพัฒนำ
สู่อนำคต ดังนั้น ขอบเขตของกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน จึงเริ่มต้นจำกกำรได้มำ กำรบริโภค กำรจัดเก็บ จนถึงกำรสืบทอด นอกจำกนี้ 
ยังครอบคลุมสองขั้นตอน: ระหว่ำงมีชีวิตและหลังควำมตำย กำรจัดกำรที่ดี ควรรวมถึงระดับเหล่ำนี้ทั้งหมด และค�ำนึงถึงสองขั้นตอน เพื่อ
ให้แน่ใจว่ำ มีกำรใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และควำมต้องกำรของผู้อื่น ทรัพย์สินสำมำรถน�ำมำใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทำง
ศำสนำในชีวิตได้ เช่น กำรบริจำคทำน (เศำะดำเกำะฮ์) ของขวัญ (ฮิบะฮ์) วะกัฟ และยังสำมำรถมอบให้ทำยำทภำยหลังกำรตำยของพวก
เขำได้อีกด้วย
 เน่ืองจำกทรัพย์สิน เป็นหนึ่งในข้อก�ำหนดของชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สินที่มีเจ้ำของ จึงต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงดี เพ่ือท่ีจะเข้ำถึง
มัสลำหะฮ์(ผลประโยชน์)อย่ำงแท้จริง อิสลำมไม่เพียงแต่ท�ำให้ทรัพย์สินเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อควำมสุขของมนุษย์ในโลกนี้เท่ำนั้น 
แต่ยังเชื่อมโยงทรัพย์สินนี้เข้ำกับควำมสุขในปรโลกด้วย ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินที่ดี จึงมีควำมส�ำคัญต่อควำมสุขในโลกนี้และ
โลกหน้ำ ควำมส�ำคญัของกำรจัดกำรทรัพย์สินของอิสลำม โดยเฉพำะในประเด็นให้หลีกเลี่ยงกำรแช่แข็งทรัพย์สิน เป็นส�ำคัญ
 กำรแช่แข็งทรัพย์สิน หมำยถึง กำรรักษำทรัพย์สินโดยไม่มีกิจกรรมทำงกำรเงินใด ๆ เช่น กำรใช้จ่ำย กำรลงทุน หรือกำรกุศล 
แม้ว่ำทรพัย์สนิจะเป็นของปัจเจกบคุคล แต่ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่ำงเจ้ำของทรัพย์สนิและชุมชนโดยรวมขำดหำยไป กำรด�ำเนนิกำรแช่แขง็
ทรพัย์สนิท�ำให้เกดิผลเสียอย่ำงมำกต่อตัวเอง ต่อมุสลมิ และเศรษฐกิจท่ัวไป อลัลอฮ์ (ซุบฯ) ทรงห้ำมกำรกระท�ำดงักล่ำวผ่ำนโองกำร ดงันี ้ : 
ควำมว่ำ“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย แท้จริง จ�านวนมากมายจากบรรดานักปราชญ์ และบาดหลวงนั้นกินทรัพย์ของประชาชนโดยมิชอบ และ
ขดัขวาง (ผูค้น) ให้ออกจากทางของอัลลอฮ์และบรรดาผูท้ีส่ะสมทองและเงนิ และไม่จ่ายมนัในทางของอลัลอฮ์นัน้ จงแจ้งแก่พวกเขาเถดิ 
ด้วยการลงโทษอันเจ็บปวด วันที่มันจะถูกเผาไฟนรกแห่งญะฮันนัม แล้วหน้าผากของพวกเขา และสีข้างของพวกเขา และหลังของ
พวกเขาจะถูกนาบด้วยมัน นี่แหละคือ สิ่งที่พวกเจ้าได้สะสมไว้ เพื่อตัวของพวกเจ้าเอง ดังนั้น จงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าสะสมไว้เถิด”  
(อัตเตำบะฮ์ 9: 34-35)
 ดงักล่ำวนีแ้สดงให้เหน็ถึงควำมจ�ำเป็นของกำรบรหิำรทรพัย์สนิในชีวติมนุษย์ ในฐำนะผูร้บัใช้และเป็นเคำะลฟีะฮ์ของอลัลอฮ์ (ซบุฯ) 
โดยถือเป็นข้อบังคับส�ำหรับมุสลิมทุกคนในกำรจัดกำรทรัพย์สินที่เป็นเจ้ำของ เริ่มจำกทรัพย์สินที่ได้มำและถูกใช้ไป เพื่อให้แน่ใจว่ำ มีกำร
จัดกำรทรพัย์สนิทีด่แีละสอดคล้องกบัเจตจ�ำนงของศำสนำอสิลำม ค่ำนยิมต่ำง ๆ  เช่น ควำมกตญัญ ูควำมรบัผดิชอบ ควำมรอบคอบ ควำมยตุธิรรม 
และอนำคต ควรได้รับกำรชื่นชม ซึ่งมีหลักกำรฮำลำล-ฮำรอมเป็นเวทีหลัก กำรประสำนกันของค่ำนิยมเหล่ำนี้ท�ำให้เกิดแรงผลักดันไปสู่
กำรบริหำรควำมมั่งคั่งที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้ หลำยคนจึงสำมำรถได้รับประโยชน์จำกทรัพย์สิน ทั้งในปัจจุบัน
และอนำคต และทั้งชีวิตแห่งโลกนี้หรือในปรโลก
  ในโอกำสนี้ ขอเรียนว่ำ ถึงแม้กระแสของกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำยพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จะมีผลกระทบ
กับกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมอย่ำงปฏิเสธมิได้  แต่เรำก็ต้องปรับตนเองให้สำมำรถด�ำรงชีวิตระบบ “ปกติวิถีใหม่” หรือ “New Normal” 
ต่อไปให้ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 อนัมหำประเสรฐิ ประมำณต้นเดอืนเมษำยน 2565 ขอดอุำอ์ให้เรำ-ทกุท่ำน
ได้มีโอกำสประกอบคุณงำมควำมดีแห่งรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 ให้ดีที่สุด โดยทั่วกัน อำมีน  
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ประเด็นของชีวิต
การเริ่มต้น/การสิ้นสุด
                 (ตอนที่ 2)  

 ทัศนะที่สอง  :  แพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง มีทัศนะว่ำ  ก้ำนสมองตำยไม่ใช่เป็นหลักฐำนกำรตำยของผู้ป่วยที่ขำดควำมรู้สึกทำงสมอง  
เพรำะแพทย์กลุ่มนี้เห็นว่ำคนที่สมองตำยนั้น  ตำมควำมเป็นจริงเขำคือผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่  ที่ป่วยเป็นโรคหมดควำมรู้สึกอย่ำงลึก  
หรือได้รับอุบัติเหตุ  และพวกเขำยังไม่ใช่เป็นคนตำย  
 หลักฐำนในเรื่องนี้คือ  กำรที่อวัยวะต่ำงๆ ในร่ำงกำยของพวกเขำยังไม่ได้หยุดท�ำงำน  เพรำะหัวใจ  ตับ  และไตทั้งสอง
ยังท�ำงำนอยู่  อวัยวะส่วนที่ย่อยอำหำรยังคงท�ำหน้ำที่บดย่อย  และดูดซึม  และต่อมต่ำงๆ ของร่ำงกำยที่ท�ำหน้ำที่คำยกำก รวมถึง
ต่อมเสมหะ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมอง  กำรผลิตฮอร์โมนเจริญเติบโต ในร่ำงกำยของผู้ป่วยเหล่ำนี้ด�ำเนินไปตำมปกติ  เช่นเดียว
กับทำรกในครรภ์ของมำรดำ ก็จะยังคงเจริญเติบโตอยู่ในร่ำงของสตรีที่ป่วย ด้วยอำกำรสมองหมดควำมรู้สึก จนถึงก�ำหนดคลอด 
ร่ำงกำยของผู้ป่วยเหล่ำนี้ยังคงเก็บรักษำควำมร้อนไว้ได้ตำมธรรมชำติ  เช่นเดียว กับคนที่ไม่ได้ป่วย  บำงครั้งอุณหภูมิควำมร้อน
ของร่ำงกำยอำจสูงขึ้นเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคอื่น  เมื่อมีแบคทีเรีย  หรือ เชื้อไวรัสเข้ำไปเป็นต้น  ดังกล่ำวนี้ยังรวมถึงควำมส�ำเร็จ 
ในกำรผ่ำตัดย้ำยอวัยวะบำงอย่ำง  เช่น  ตับ  หัวใจ  ปอด ไต และตับอ่อนเป็นต้น ซึ่งกำรปลูกถ่ำยจะเกิดเป็นควำมจริงไม่ได้ ยกเว้น
จะต้องเอำอวัยวะจำกคนที่ยังมีชีวิตอยู่  ที่อวัยวะต่ำงๆทั้งหมดในร่ำงกำยยังท�ำงำนอยู่ 
 ด้วยเหตุดังกล่ำว เมื่อชิ้นส่วนของคนป่วยเหล่ำนี้ยังมีสภำพที่ดีอยู่ พร้อมที่จะน�ำไปปลูกถ่ำยให้แก่ผู้อื่นได้  ก็จะไม่สำมำรถ

 อรุณ บุญชม

กล่ำวได้ว่ำอวัยวะของผู้ที่ถูกผ่ำตัดเอำอวัยวะออก
ไปนั้น เป็นคนตำย  แต่เขำยังเป็นคนท่ีมีชีวิตอยู่  
ถึงแม้อำกำรไม่รู ้สึกตัวของพวกเขำจะยำวนำน
กต็ำม ดงันัน้จงึสมควรต้องให้กำรบ�ำบัดรกัษำพวกเขำ 
ให้หำยจำกอำกำรดังกล่ำว แทนกำรจัดกำรให้สิ้น
สุดไป โดยอ้ำงว่ำไม่สำมำรถรักษำให้หำยได้. 

 นักวิชาการที่มีความเห็นว่าสมองตาย
ไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของชีวิต
 ดร. มูฮ�ำหมัด ซัยยิด  ตอนตอวีย์  ผู ้น�ำ
มหำวิทยำลัยอัลอัซฮัร  ได้ออกค�ำฟัตวำ โดยกล่ำว
ว่ำกำรตำยทีเ่กดิจำกสมองตำย  ยังไม่ถือว่ำเป็นกำรตำย
อย่ำงสมบูรณ์  
 ดร.นัสร์ ฟะรีด วำซิ้ล อดีตมุฟตีของอียิปต์  
มีควำมเ ห็นตรงกันกับค� ำฟ ัตวำก ่อนหน ้ำนี้  
โดยยืนยันว่ำ ยังไม่ยินยอมให้ตดัสนิว่ำเป็นคนตำย
ตำมบญัญัตขิองศำสนำ โดยเพยีงแต่แพทย์ยนืยนัว่ำ 
ผูน้ัน้สมองตำย  หรือหมดหวังที่จะรักษำให้หำยได้.
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 ดร.ซอฟวตั  ลตุฟี  นำยกสมำคมจรยิธรรมทำงกำรแพทย์ของอยิิตป์  เหน็ว่ำผูป่้วยสมองตำยยงัเป็นผูป่้วยไม่ใช่คนตำย  ดังนัน้
กำรที่ก้ำนสมองตำย เป็นรูปแบบหน่ึงของกำรหมดควำมรู้สึกที่ลึก  เมื่อมีอำกำรหยุดหำยใจรวมอยู่ด้วย  ก็หมำยควำมว่ำ  
เกิดควำมเสียหำยที่ศูนย์กลำงของระบบหำยใจที่สมอง  ผู้ป่วยคนนี้ถ้ำหำกเรำใช้วิธีกำรวัดคลื่นสมองเรำ ก็จะพบว่ำสมองของเขำ
ยังคงท�ำงำนอยู ่ตำมปกติ แต่มีฮอร์โมนของต่อมต่ำงๆ ที่สมองยังคงหลั่งออกมำเป็นปกติและเขำยืนยันว่ำ คนที่สมองตำยอำจ
กลับมำมีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง และเขำกล่ำวว่ำจะต้องไม่ออกค�ำสั่งประหำรชีวิตเขำ.
 เอกสำรที่ใช้สืบค้นในประเด็นนี้คือ เอกสำรหมำยเลข 1 บทวิเครำะห์ของ ดร.อับดุลเลำะห์ บำสะลำมะห์ เรื่อง กำรเริ่มต้น
ชีวิตและศักดิ์ศรีของตัวอ่อน 
 ดร. อับดุลเลำะห์ บำสะลำมะห์ ได้กล่ำวว่ำ กำรเริ่มต้นชีวิตของตัวอ่อน เป็นประเด็นทำงวิชำกำรที่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง  
ผู้ที่ติดตำมประเด็นนี้จะพบว่ำ ค�ำตอบมีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับระยะเวลำของกำรฟักตัว แต่ละช่วงเวลำจะมีค�ำตอบ ที่สอดคล้องกับ
วิชำกำร และเทคนิคที่เข้ำถึงเรื่องนี้ในแต่ละช่วงเวลำ.
 ค�ำตอบที่เพียงพอ ถือเป็นเรื่องจ�ำเป็นในประเด็นนี้ เพื่อสำมำรถให้สิทธิ์แก่ตัวอ่อนได้ตำมสิทธิ์ที่ศำสนำก�ำหนดไว้
 สิทธิ์ของตัวอ่อน ตำมที่ศำสนำก�ำหนดนั้น เป็นสิ่งที่อิสลำมได้ให้หลักประกันไว้ หลักฐำนในเรื่องนี้มีมำกมำย  ซึ่งจะขอน�ำ
มำกล่ำวไว้เป็นบำง ส่วนดังนี้ :
 หนึ่ง : (1) ในกรณีที่ชำยคนหนึ่งเสียชีวิต ทิ้งภรรยำที่ตั้งครรภ์ไว้  สิทธิ์ของทำรกในครรภ์ได้รับกำรค�้ำประกันกล่ำวคือ 
กองมรดกของชำยคนนั้นจะด�ำเนินกำรใดๆไม่ได้  จนกว่ำจะต้องเก็บรักษำส่วนแบ่งที่ทำรกได้รับ จำกกองมรดกนั้นไว้เสียก่อน  
ถ้ำหำกภรรยำคลอดทำรกออกมำ มำกกว่ำหนึ่งคน  ทำยำทที่ได้รับมรดกไปแล้ว ต้องคืนมรดกส่วนที่เป็นของทำรกคนที่สองหรือ
ที่มำกกว่ำสองนั้น.
 (2)   ในกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งท�ำแท้งทำรก  ไม่ว่ำในช่วงเวลำใด  โดยที่ปรำกฏสัญญำณของกำรมีชีวิตขึ้นแล้ว เช่น จำม
หรอืไอหรอืนิว้กระดกิเป็นต้น  ทำรกผูน้ีมี้สทิธิไ์ด้รับมรดกจำกเจ้ำมรดกของตนทีเ่สยีชวีติไป ภำยหลงัเริม่ตัง้ครรภ์  และต่อมำภำยหลัง
ถ้ำหำกทำรกคนนั้นเสียชีวิต ทำยำทก็มีสิทธิ์รับมรดกจำกทำรกนั้น.
 สอง :   อิสลำมให้หลักค�้ำประกันศักดิ์ศรีของทำรก และให้กำรคุ้มครองจำกกำรท�ำแท้งโดยเจตนำ โดยไม่มีสิทธิ์อันชอบ
ธรรมตำมหลักกำรศำสนำ   ถึงขนำดท่ีว่ำ ถ้ำหำกผู้หญิงคนหนึ่งกระท�ำควำมผิดถูกตัดสินประหำรชีวิตขณะต้ังครรภ์ ก็ให้ร่น
กำรประหำรชวีติออกไปจนกว่ำจะคลอด  บำงทศันะว่ำ จนกว่ำจะให้ทำรกได้ดืม่นมจนครบก�ำหนด  โดยมหีลกัฐำนว่ำท่ำนศำสดำ (ซ.ล.) 
“ได้ประวงิเวลาการลงโทษสตร ี ท่ีมคีวามผิดฐานละเมดิประเวณอีอกไปก่อน จนกว่านางจะคลอดบุตร” และเป็นหลักฐำนช้ีว่ำ 
ครรภ์ที่เกิดจำกกำรละเมิดประเวณี จะไม่เป็นเหตุท�ำให้อนุญำตท�ำแท้งได้.
 สาม :  อิสลำมได้ก�ำหนดลงโทษปรับสินไหม (ฆุรเรำะฮ์) กับผู้ที่ท�ำให้เกิดกำรแท้งขึ้น  โดยมีหลักพิจำรณำดังนี้  ถ้ำหำก
ทำรกคลอดออกมำเสยีชวิีต  หรอืออกมำก่อนครบสีเ่ดอืน ค่ำปรบัสนิไหมจะเท่ำกับเศษหนึง่ส่วนสบิของผูใ้หญ่ (คอือูฐหนึง่ร้อยตวั)   
ถ้ำหำกคลอดออกมำภำยหลังสี่เดือนและมีชีวิตค่ำปรับสินไหมจะเท่ำกับผู้ใหญ่.
 ตวัอย่ำงเหล่ำนีแ้ละอืน่ ๆ ท�ำให้พวกเรำได้เห็นข้อก�ำหนดทำงบญัญตัศิำสนำ ในกำรปกป้องชีวติตัวอ่อน  และรกัษำสทิธต่ิำง ๆ 
ของพวกเขำขณะอยู่ในมดลูก.
 แต่เรำพบว่ำตัวเรำเองอยู่ในยุคนี้  และควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และกำรค้นพบทำงวิชำกำร  ข้ำงหน้ำบำนหน้ำต่ำงที่
เปิดอยู่ จนเกือบจะเอื้อมมือไปท�ำร้ำยตัวอ่อนอย่ำงผิดทำง.
 สิง่ทีอ่นมุตั ิ และสิง่ต้องห้ำมในเรือ่งเหล่ำนีย้งัคงเป็นปัญหำระหว่ำงกำรอธิบำยทำงวิชำกำรสมัยใหม่ส�ำหรับกำรเจริญเติบโต
ของทำรก และขั้นตอนของทำรก  กำรเคลื่อนไหว  และเริ่มต้นชีวิตในทำรก.            (โปรดติดตามเล่มต่อไป)
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ย้อนรอย... มุสลิมสยาม
สมัย เจริญช่าง

ตอนที่ 3

 ค�ำว่ำ “มลายู” เป็นชื่อของวัฒนธรรมแห่งชนชำติที่มีภูมิล�ำเนำ
อำศัยอยู ่ทำงตอนใต้ของแหลมทองในทวีปเอเซีย อดีตกำลก่อนยุค 
“อิสลามเข้ามาเผยแผ่” ชนชำติเหล่ำนั้นนับถือผี พรำหมณ์เป็นส่วนใหญ่ 
มอีำณำจักรเป็นของตนเองคอื “อาณาจกัรลงักาสุกะ” อำณำจักรดงักล่ำว
มีมำก่อนยุค “สุโขทัย” และคงจะมีอำณำเขตกว้ำงขวำงมำก รวมดินแดน
หลำยประเทศในแถบนัน้ ทัง้ภำคใต้ของไทย มำเลเซยี สงิคโปร์ บรไูน ดำรสุสะลำม 
และอนิโดนเีซีย ในปัจจบุนั ส่วนหนึง่จำกหลกัฐำนเมอืงเก่ำลงักำสกุะทีข่ดุค้นพบ
ในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ อ�ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี
 คนไทยยคุก่อน จะเรยีกหวัเมอืงภำคใต้สดุของแหลมทองว่ำ “ดนิแดน
มลายู” และเรียกรวมคนในกลุ่มประเทศดังกล่ำวข้ำงต้นว่ำ “ชาวมลายู” 
เช่นเดียวกัน แต่ส�ำหรับชำวอำหรับในภูมิภำคตะวันออกกลำงจะเรียก

คนในภูมิภำคของประเทศดังกล่ำวว่ำ “ชาวยะวอ” เหตุผลที่เรียก “พวกยะวอ” 
เพรำะศำสนำอสิลำมได้เข้ำมำเผยแผ่ในกลุม่อำเซยีนเป็นครัง้แรกโดยพ่อค้ำนกัเดนิเรือ
ชำวอำหรับได้มำถึงเกำะ “ชะวา” เป็นดินแดนแห่งแรกในอำเซียนค�ำว่ำ “ชวา” 
ก็คือ “ยะวอ” หรือ “ยะวา” นั่นเอง ต่อจำกหมู่เกำะชวำ ศำสนำอิสลำมได้ถูก
เผยแผ่ไปตำมหมู่เกำะต่ำง ๆ ในมหำสมุทรอินเดีย ตลอดทั้งแหลมมลำยูและดิน
แดนทำงตอนใต้ของไทย ซึง่ในสมัยนัน้คอื “อาณาจกัรศรวีชิยั” ใน “สวุรรณภมู”ิ 
(แผ่นดินทอง) ในอดีตยุคสุโขทัย มี 4 อำณำจักรย่อย ๆ คือ
          1. อาณาจักรล้านนา ได้แก่ ดินแดนในภำคเหนือของไทย รวมทั้งบำง
ส่วนของพม่ำในปัจจุบัน

          2. อาณาจักรล้านช้าง ได้แก่ ดินแดนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทย รวมทั้งประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวในปัจจุบัน
           3. อาณาจักรทวารวดีศรีอยุธยา ได้แก่ ดินแดนในบริเวณภำคกลำง
แถบลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ ลุม่น�ำ้   ป่ำสกั ลพบรุ ีบำงปะกง ท่ำจนี แม่กลอง ทัง้หมด
           4. อาณาจักรศรีวิชัย ได้แก่ ดินแดนในบริเวณภำคใต้ ตั้งแต่ชุมพร
เป็นต้นไป โดยมีนครศรีธรรมรำชเป็นเมืองหลวงของอำณำจักรศรีวิชัย
             ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นรำชธำนี อำณำเขตของประเทศไทยทำงใต้ไป
ถึงนครศรีธรรมรำช กำรรับวัฒนธรรมทำงศำสนำของไทย ได้เริ่มขึ้นจำกภำคใต้ 
พุทธศำสนำในประเทศไทย สมัยสุโขทัย ก็เริ่มขึ้นที่เมือง  นครศรีธรรมรำช โดยมี
พระภิกษุจำกเมืองลังกำเข้ำมำเผยแผ่ จึงเรียกว่ำศำสนำพุทธลัทธิลังกำวงศ์ 
พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำชได้เชิญพระสงฆ์ชำวลังกำเข้ำไปเผยแผ่ในกรุงสุโขทัย 
คนไทยสมัยนั้นก็เลยเริ่มนับถือศำสนำพุทธเป็นครั้งแรก ซึ่งแต่เดิมก็คงจะนับถือ

เมืองโบราณยะรัง ปัตตานี
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ภูตผีเหมือนชนเผ่ำทั่ว ๆ ไป
            ส�ำหรับศำสนำอิสลำม เข้ำมำสู่ประเทศไทย 
จำกดินแดนภำคใต้หรือแหลมมลำยูเช่นเดียวกัน 
โดยในสมัยสโุขทยั เมอืงนครศรธีรรมรำชมีหวัเมือง
ประเทศรำชหลำยเมือง มีพื้นที่ตลอดไปจนปลำย
แหลมมลำยู สิงคโปร์ และมะละกำ ซึ่งก็ถือเป็น
ประเทศรำชของไทย แต่วิธีกำรปกครองเมืองขึ้น
สมัยนั้น ส่วนกลำงมิได้ส่งคนไปปกครอง เพียงแต่
ให้ปกครองกนัเอง โดยให้ส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทอง 
สำมปีต่อครัง้ มำบรรณำกำร ด้วยเหตนุี ้เมอืงปัตตำนี 

(คือ จังหวัดปัตตำนี ยะลำ และนรำธิวำส ในปัจจุบัน) จึงขึ้นกับประเทศไทยด้วย โดยอยู่ในควำมดูแลของเมืองนครศรีธรรมรำช 
และอยูใ่นฐำนะประเทศรำชต้องส่งบรรณำกำรเหมอืนเมอืงประเทศรำชอืน่ ๆ ในแหลมมลำย ูดงันัน้ ในสมยัสโุขทัย จงึนบัชำวมลำยู 
ซึ่งเป็นชำวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่เป็นประชำกรของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
          ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ชำวมลำยูจำกเมืองปัตตำนี ได้ถูกกวำดต้อนขึ้นมำอยู่ในกรุงศรีอยุธยำด้วยโดยบรรพชนเหล่ำนั้นมัก
ถูกเรียกว่ำ “แขกตานี” ซึ่งเป็นคนละพวกกับ “แขกเทศ” หรือ “แขกแพ” เพรำะ “แขกเทศ” หรือ “แขกแพ” นั้นเป็นเชื้อสำย
เปอร์เซีย “อิหร่าน” ส่วนใหญ่เป็นขุนนำงรับรำชกำรในรำชส�ำนัก และบำงส่วนเป็นพ่อค้ำ ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ในเขตพระนครศรีอยุธยำ 
เช่น บ้ำนผกัไห่ อ�ำเภอผกัไห่  แต่พวก “แขกตาน”ี ส่วนใหญ่ ในสมยันัน้ตัง้บ้ำนเรอืนอยูท่ี ่ต�ำบลคลองตะเคียน อ�ำเภอพระนครศรีอยธุยำ
          ต่อมำในปี พ.ศ. 2310 กรุงศรีอยุธยำแตก พม่ำเผำกรุงเสียหำยจนหมดสิ้น คนไทยแตกเป็นเหล่ำเป็นก๊กมำกมำย ชำวเมือง
หลวงเก่ำ (กรุงศรีอยุธยำ) ได้อพยพหนีภัยไปคนละทิศคนละทำง จนพระเจ้ำตำกสินมหำรำช ได้กอบกู้เอกรำชของไทยขึ้นได้ส�ำเร็จ 
ด้วยกำรประกำศตั้งกรุงธนบุรีเป็นรำชธำนีของไทยขึ้นใหม่ ผู้คนในอยุธยำก็ได้อพยพย้ำยถิ่นลงมำอยู่ที่เมืองธนบุรีเป็นส่วนใหญ่ 
ประชำกรมสุลมิกไ็ด้อพยพย้ำยถ่ินฐำนมำพร้อมกนัด้วย ทัง้พวก “แขกเทศ” หรอื “แขกแพ” ซึง่มเีชือ้สำยเปอร์เซยี จำกเชคอะหมัฺด อัลคุม 
(พระยำจุฬำรำชมนตรี) ซึ่งเป็นพวกมุสลิมชีอะห์ และพวกที่มีเชื้อสำยจำกสุลต่ำนสุลัยมำน ซำห์ ซึ่งเป็นพวกมุสลิมซุนนี (สุหนี่) ก็ได้
มำตัง้ถิน่ฐำนแห่งใหม่ในแถบคลองบำงหลวง (บำงกอกใหญ่) คลองบำงกอกน้อย บำงอ้อ ตลอดขนำนล�ำน�ำ้เจ้ำพระยำ จำกด้ำนล่ำงขึน้ไป
จนถึงตลำดแก้ว (มัสยิดริยำดิสสุนัน) หรือชำวบ้ำนเรียกว่ำ มัสยิดตลำดแก้ว บำงเขน ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ในปัจจุบัน และตลำดขวัญ (มัสยิดฮิดำยะตุ้ลอุมมะห์) ในจังหวัดนนทบุรี
            ในสมยันัน้ ขนุนำงมสุลมิทีรั่บรำชกำรชัน้ผูใ้หญ่ ส่วนใหญ่จะอยูแ่ถวคลองบำงหลวง คลองมอญ  โพธิส์ำมต้น ได้สร้ำงมัสยดิขึน้
ในละแวกนั้นหลำยมัสยิด เช่น
 • กลุ่มมุสลิมชีอะฮ์ ได้สร้ำงมัสยิดบำรำห์ ที่เจริญพำสน์ ต่อมำขยำยเป็นอีก 3 มัสยิดในปัจจุบัน คือ มัสยิดผดุงธรรม
อิสลำม มัสยิดดิ้ลฟัลลำห์ (กุฎีปลำยนำ) และมัสยิดกุฎีหลวง (ถนนอิสรภำพ)
 • กลุ่มมุสลิมซุนนี (สุหนี่) เชื้อสำยสุลต่ำนสุลัยมำน ซำห์ ก็ได้สร้ำงมัสยิดขึ้น 2 แห่ง คือ มัสยิดต้นสน (กุฎีใหญ่) ที่ริมคลอง
บำงหลวงฝั่งตะวันตก ที่ตั้งใกล้พระรำชวังธนบุรี อยู่ระหว่ำงวัดหงส์รัตนำรำมและวัดท้ำยตลำด อีกมัสยิดหนึ่ง คือ มัสยิดกุฎีแดง ที่
ริมคลองบำงหลวงฝั่งตะวันออก ใกล้วัดกัลยำณมิตร เขตธนบุรี ในปัจจุบัน
 • ส่วนกลุม่มสุลมิเชือ้สายปัตตานี (แขกตาน)ี กไ็ด้ร่วมกนัสร้ำงมสัยดิขึน้ทีร่มิคลองบำงหลวง (บำงกอกใหญ่) ฝ่ังตะวนัออก 
คือ มัสยิดบำงหลวงกุฎีขำว (ต่อมำมัสยิดกุฎีแดง ได้ยุบย้ำยไปรวมกับมัสยิดกุฎีขำวเป็นแห่งเดียวกัน)
 สรุปได้ว่ำ ในสมัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี ได้มีมุสลิมเชื้อสำยมลำยู เข้ำมำอยู่ในเมืองหลวง ในย่ำนคลองตะเคียนและ
ใกล้เคยีงเป็นจ�ำนวนมำก ในสมยักรงุธนบรุเีป็นรำชธำน ี มสุลมิเชือ้สำยมลำยบูำงส่วนได้อพยพย้ำยถิน่ฐำนมำอยูย่่ำนคลองบำงหลวง 
(คลองบำงกอกใหญ่) และริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ตั้งแต่เมืองนนทบุรีลงมำ ตำมที่ปรำกฎจนถึงปัจจุบัน            

“แขกตานี” ชาวมุสลิมทางภาคใต้กับข้าราชการสมัยรัชกาลที่ ๕
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 ทุกปีบรรดำผู้ศรัทธำมักรอคอยด้วยควำมหวัง ต่ำงถำมกันถึงเดือนรอมฏอนว่ำเมื่อไหร่จะมำถึง รอมฏอนเป็นเดือนที่เก้ำของเดือน
อสิลำมทีบ่ำงคนเรยีกว่ำเดอืนอำหรับ แต่บำงคนไม่เคยรูด้้วยซ�ำ้ว่ำเดอืนอสิลำมท้ังสบิสองเดอืนนัน้มีอะไรบ้ำง จ�ำได้แต่รอมฏอนเพยีงเดอืนเดยีว 
บำงคนถึงขนำดวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้ได้โปรดประทำนโอกำสแก่เขำให้ได้พบกับเดือนรอมฏอนด้วยสุขภำพท่ีแข็งแรง 
เหตุใดบรรดำผู้ศรทัธำจึงให้ควำมส�ำคัญและรอคอยเดือนนีก้นัอย่ำงมุง่มัน่ เมือ่ศกึษำค้นคว้ำก็พบว่ำเดอืรอมฏอนเป็นเดอืนท่ีมคีวำมพเิศษกว่ำ
เดือนอ่ืนๆในหลำยประกำรตำมท่ีระบุในอัลกุรอำนและวจนะของท่ำนเรำะซู้ล(ศ็อลฯ)ท่ีส�ำคัญยิ่งคือเดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่อัลกุรอำน
ถูกประทำนให้แก่ท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ)ดังระบุในซูเรำะฮ์ อัลบะกอเรำะฮ์ อำยะฮ์ที่ 185 ควำมว่ำ “เดือนรอมฏอนเป็นเดือนที่อัลกุรอาน
ถูกประทานมา เพื่อเป็นทางน�าแก่มนุษย์ และเป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนส�าหรับทางน�านั้น และแยกแยะชัดเจนระหว่างความจริง
กับความเท็จ” อัลกุรอำนเป็นปรำกฏกำรที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับชำวโลก เป็นเครื่องหมำยของควำมเมตตำกรุณำของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่มี
ต่อมนุษย์ และเป็นธรรมนูญของกำรด�ำรงค์ชีวิต, เพรำะในอัลกุรอำนได้ผนวกไว้ด้วยเหตุกำรต่ำงๆทำงประวัติศำสตร์ ตลอดจนข้อก�ำหนด
และค�ำวินิจฉัยที่น�ำมำซึ่งควำมสุขในกำรด�ำเนินชีวิต
 พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ได้ทรงก�ำหนดให้เดือนรอมฏอนมีค�่ำคืน อัล-ก็อดร์ ที่มีควำมประเสริฐกว่ำพันเดือน ดังด�ำรัสของพระองค์
อลัลอฮ์ (ซ.บ.) ในซเูรำะฮ์ อลั-กอ็ดร์ ควำมว่ำ “แท้จรงิเราได้ประทานอลักุรอานมาในคืน อัล-กอ็ดร์, อะไรเล่าทีใ่ห้เจ้ารู้ว่าคืนอัล-ก็อดร์นัน้
คืออะไร, คืนอัล-ก็อดร์นั้นดียิ่งกว่าพันเดือน” ดังนั้นหำกผู้ใดประกอบศำสนกิจในคืนนั้นด้วยควำมศรัทธำและหวังผลตอบแทนจำก
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระองค์ก็จะทรงอภัยควำมผิดที่ผ่ำนมำทั้งหมดให้แก่เขำ ดังค�ำกล่ำวของท่ำนร่ซู้ล (ศ็อลฯ) ในรำยงำนของท่ำน
อะบูฮุรอยเรำะฮ์ ควำมว่ำ “ ผู้ใดถือศีลอด ในเดือนรอมฏอน ด้วยความศรัทธาและมุ่งหวังสิ่งตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
พระองค์จะทรงอภัยความผิดที่ผ่านมาให้แก่เขา, ผู้ใดท�าการละหมาดในเดือนรอมฏอนด้วยความศรัทธาและมุ่งหวังการตอบแทนจาก
พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระองค์ก็จะทรงอภัยความผิดที่ผ่านมาให้แก่เขา, ผู้ใดท�าละหมาดในค�่าคืน อัล-ก็อดร์ ด้วยความศรัทธา และ
มุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) พระองค์ก็จะทรงอภัยความผิดที่ผ่านมาให้แก่เขา” ท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) ได้แจ้งให้
ทรำบว่ำ คืน อัล-ก็อดร์ นั้นจะอยู่ในช่วงวันที่เป็นเลขขี้ของสิบคืนสุดท้ำยของเดือนรอมฏอน ดังปรำกฏในรำยงำนของท่ำนอุบำดะฮ์ บินอัล-
ซอมิด
 กำรได้รบัอภยัโทษน้ัน เป็นปัจจัยหลกัของกำรได้รบัสทิธิเข้ำพ�ำนกัในสวนสวรรค์ ท่ำนยำบิร บินอลัดลุเลำะฮ์ รำยงำนว่ำ มชีำยผูห้นึง่
ถำมท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ)ว่ำ “ท่ำนเห็นเป็นอย่ำงไร หำกฉันจะท�ำกำรละหมำดที่จ�ำเป็น(ฟัรดู)อย่ำงครบถ้วน, ถือศีลอดในเดือนรอมฏอน
อย่ำงครบถ้วน, ปฏิบัติแต่สิ่งที่อนุมัติ, ยับยั้งสิ่งที่ต้องห้ำม, โดยไม่ปฏิบัติสิ่งใดเพิ่มไปจำกนี้ ฉันจะได้เข้ำสวรรค์หรือไม่? ท่ำนเรำะซู้ล 
(ศ็อลฯ)” ตอบว่ำ “ไช่,ท่ำนจะได้เข้ำสวรรค์”
 ในเดอืนรอมฏอนประตูสวรรค์จะถกูเปิด และประตนูรกจะถกูปิด, ไชฏอน(มำรร้ำย)จะถกูล่ำม น่ีคอืควำมเมตตำของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
ที่มีต่อมนุษย์ และเป็นควำมประเสริฐของเดือนรอมฏอน ท่ำนเรำะซู้ล (ศ๊อลฯ) กล่ำวในรำยงำนของท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮ์ ควำมว่ำ “เมื่อถึง
เดือนรอมฏอน ประตูสวรรค์ถูกเปิดโดยไม่มีประตูใดถูกปิด,ประตูนรกถูกปิดโดยไม่มีประตูใดถูกเปิด,ไชฏอนถูกล่าม” ควำมหมำยของ
ค�ำว่ำไชฏอนถูกล่ำมนั้น หมำยถึงถูกตรึงด้วยโซ้ตรวนจนไร้อิสรภำพและไม่สำมำรถท�ำสิ่งใดที่เป็นภัยต่อมนุษย์ ข้อสังเกตุคือเหตุใดจึงมีบำง
คนสำมำรถกระท�ำกำรฝ่ำฝืนบัญญัติของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ในเดือนรอมฏอนทั้งที่ไชฏอนถูกตรึงอยู่กับโซ้ตรวน
 เกี่ยวกับข้อสงสัยนี้ บรรดำนักวิชำกำรมีควำมเห็นตรงกันว่ำ เหตุจูงใจที่ท�ำให้มนุษย์กระท�ำควำมผิดนั้นมีหลำยประกำร เช่นจิตใจ
และควำมเชือ่ทีฝั่งอยูใ่นส่วนลกึของจติใจ อำรมณ์ใฝ่ต�ำ่กเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�ำให้มนษุย์ท�ำกำรฝ่ำฝืน  ไชฏอน(มำรร้ำย)จึงเป็นเพยีงหนึง่ในเหตจุงูใจเท่ำนัน้ 

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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กำรที่ไชฏอนถูกจองจ�ำในเดือนรอมฏอนเป็นเพียงท�ำให้กำรกระท�ำควำมผิดในเดือนอันประเสริฐนี้ ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนอื่น ควบคู่
กับกำรอภัยโทษอย่ำงไม่มีขีดจ�ำกัดของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  แก่บ่ำวของพระองค์ที่กระท�ำผิด 
 ในเดือนรอมฏอน พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจำกนรก คือกำรให้มนุษย์รอดพ้นจำกกำรทรมำนในไฟนรก
ทุกวันในเดือนรอมฏอน และให้พ�ำนักในสวนสวรรค์ ดังรำยงำนของท่ำนอะบูฮุรอยเรำะฮ์ ว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ) กล่ำวตอนหนึ่งในค�ำพูด
ของท่ำนว่ำ “มีเสียงเรียกขึ้นว่า  โอ้ผู้ประสงค์ความดี จงท�าให้ความดีของพวกท่านเพิ่มพูนมากขึ้น, โอ้ผู้ท�าความชั่ว จงรีบละวางและ
ส�านกึตนเถิด”นักวิชำกำรอธบิำยฮำดสีนีว่้ำ เสยีงเรียกนัน้เป็นเสยีงของมะลำอกิะฮ์ (เทวทูต) หรอือำจเป็นกำรดลใจจำกพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
เพือ่ให้ผูป้ระกอบควำมดีได้รบีเร่งท�ำควำมดไีห้มำกในช่วงของเดือนรอมฏอน และให้ผูก้ระท�ำผดิรบีละเว้นและส�ำนกึตนต่อพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) 
ก่อนที่เดือนรอมฏอนจะผ่ำนพ้นไป เพรำะรอมฏอนคือช่วงเวลำพิเศษที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงตอบรับกำรส�ำนึกผิดของปวงบ่ำว 
 นอกจำกนี ้เดือนรอมฏอน ยงัเป็นช่วงเวลำทีพ่ระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.)  จะทรงตอบรบัทุกค�ำวงิวอนของผูศ้รัทธำต่อพระองค์โดยเฉพำะ
ค�ำวงิวอนในขณะถอืศลีอด และเป็นช่วงเวลำทีพ่ระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) จะทรงตอบแทนควำมดแีก่ผูป้ฏบัิตเิป็นเท่ำทวีคณู ท่ำนอะบฮุูรอยเรำะฮ์
รำยงำนว่ำท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ) กล่ำวว่ำ “ทุกกิจการของมนุษย์ (ความดี) จะได้รับการตอบแทนเป็นเท่าทวีคูณ, หนึ่งความดีจะได้รับ
ตอบแทนตั้งแต่สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยเท่า, พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า “ยกเว้นการถือศีลอดเท่านั้น, เพราะแท้จริงการ
ถือศีลอดน้ันเป็นของข้า (อัลลอฮ์) และข้าจะตอบแทนให้เองเป็นกรณีพิเศษ, เนื่องจากเขางดความใคร่ส่วนตน และอาหารเพื่อข้า
(อัลลอฮ์)” 
 งำนทกุอย่ำงของมนษุย์จะได้รบัตอบแทนจำกพระองค์อลัลอฮ์ (ซ.บ.) ตำมปรมิำณทีไ่ด้ปฏบิตั ิ ยกเว้นกำรถอืศีลอดทีพ่ระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
ทรงรับเป็นของพระองค์ ย่อมหมำยควำมว่ำกำรตอบแทนนั้นจะไม่มีขีดจ�ำกัดเหมือนควำมดีอื่นๆ 
 นี่คือสิ่งจูงใจส�ำหรับผู้ศรัทธำต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.)  ที่ต่ำงรอคอยเดือนแห่งควำมดีงำมนี้ด้วยควำมหวังเพื่อเป็นโอกำสตักตวง
ควำมดี และไขว่คว้ำรำงวัลจำกพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่ำนเรำะซู้ล (ศ็อลฯ) สอนประชำชำติของทำ่นกลำ่วค�ำวิงวอนในเดือนรอมฏอน 
ควำมว่ำ “ข้าแต่พระองค์อลัลอฮ์ ผูท้รงไว้ซึง่การอภยัโทษ และทรงรกัการอภยัโทษ ฉนัน้ขอพระองค์ทรงอภยัโทษแก้ข้าพระองค์ด้วยเถิด”

 เมือ่วันเสำร์ที ่ 26 กมุภำพนัธ์ 2565 คณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร ได้จดัปฐมนเิทศคณะกรรมกำรอิสลำม
ประจ�ำมัสยิดที่ได้รับกำรคัดเลือกใหม่ โดยมีนำยอรุณ บุญชม ประธำนกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร เป็นประธำนเปิด
กำรปฐมนิเทศ มีผู้เข้ำร่วมอบรมปฐมนิเทศ จ�ำนวน 8 มัสยิด 79 คน ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์บริหำรกิจกำรศำสนำอิสลำมแห่งชำติ 
เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหำนคร
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 สวัสดีครับสำระหน้ำรู้เกี่ยวกับกำรแพทย์ในวำรสำรมุสลิมกทม . NEWS ฉบับนี้ ขอพูดถึงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงมำกขึ้น ท�ำให้มีผู้ติดเชื้อหลำยพันคนต่อวัน จนท�ำให้เตียงในโรงพยำบำลไม่เพียงพอ อีกทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ที่
มีอำกำรไม่รุนแรง อำจไม่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรดูแลรักษำในโรงพยำบำล หรืออยู่โรงพยำบำลในระยะเวลำสั้นๆ และไปพักฟื้นต่อที่
บ้ำนหรือสถำนที่ที่รัฐจัดให้ได้
 เช็กอาการป่วยเป็นโควิด-19 ตอนนี้คุณอยู่ระดับไหน?   
 กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข ได้แบ่งระดับอำกำรผู้ป่วยโควิด-19 ตำมระดับอำกำรป่วยออกเป็นสีเขียว สีเหลือง 
สีแดง เพื่อกำรดูแลรักษำอย่ำ เป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

ผู้ที่เข้าเกณฑ์ในการท�า Home Isolation ได้นั้น  
 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบำยดี หรือไม่มีอำกำร 
(asymptomatic cases)
 2. มีอำยุน้อยกว่ำ 60 ปี 
 3. มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
 4. ยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตัวเอง
 5. อยูค่นเดยีวหรอืมผีูอ้ยูร่่วมทีพ่กัไม่เกนิ 1 คน
 6. ต้องไม่มภีำวะอ้วน (ดชันมีวลกำย>30 กก./ม.2 
หรือ น�้ำหนักตัว>90 กก.) 
 7. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้น
เรือ้รงั(COPD), โรคไตเรือ้รงั (CKD ระยะที ่3,4),โรคหวัใจ
และหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบำหวำน
ที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆ ตำมดุลยพินิจของแพทย์
          สถำนที่ ถ้ำบ้ำนมีพื้นที่เพียงพอ ก็ให้ผู้ป่วยแยก
ไปอยู่ในห้องส่วนตัวคนเดียว ถ้ำเป็นไปได้ควรเป็น
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ห้องท่ีมห้ีองน�ำ้ในตวัแยกภำชนะของใช้ส่วนตัวส่วนเวลำทำนข้ำวให้เอำมำวำงไว้ให้ตรงหน้ำห้องแล้วไลน์บอก เพ่ือให้ผูป่้วยเปิดประตู
มำหยิบข้ำวไปทำนเองเพื่อหลีกเลี่ยงกำรพูดคุยหรือกำรสัมผัสให้มำกที่สุด หรือถ้ำเป็นข้ำวกล่องได้ก็จะดีมำก เพรำะถ้ำหยิบจำน
มำล้ำงอำจเสี่ยงสัมผัสเชื้อได้ หรือถ้ำที่อยู่อำศัยเป็นคอนโด ห้องเช่ำ แฟลต ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะแยกออกเป็นห้องชัดเจน เพื่อ
ควำมปลอดภัย แนะน�ำให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องคนเดียว และคนอื่นที่ไม่ติดเชื้อให้ไปพักอำศัยที่อื่นเป็นกำรชั่วครำว เพื่อลดควำมเสี่ยง
กำรติดเชื้อให้กับคนในครอบครัว

3 ช่องทางลงทะเบียน Home Isolation แนวทางรักษาโควิดที่บ้าน
 1. ลงทะเบียน Home Isolation สปสช. (บัตรทอง)
 ประชำชนทุกคนที่ถือสิทธิ์บัตรทอง (คลิกดูวิธีสมัครบัตรทองที่นี่) เข้ำรับกำรรักษำกับสำยด่วน สปสช. 1330 กดต่อ 14 
(หำกต้องกำรกลับไปรักษำที่ต่ำงจังหวัด กด 1330 ต่อ 15) เพิ่มเพื่อนทำง LINE@ : @nhso กดเมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้ำน 
Home Isolation สิ่งที่จะได้รับ ได้แก่
  1. ประเมินอำกำรผ่ำนวิดีโอคอล วันละ 2 ครั้ง
  2. อำหำร 3 มื้อ
  3. ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว
  4. ยำฟ้ำทะลำยโจร และยำรักษำพื้นฐำน
  5. ได้รับกำรส่งตัวรักษำต่อ เมื่ออำกำรแย่ลง
         2. ลงทะเบียน Home Isolation สปสช. (ประกันสังคม) ผู้ที่มีสิทธิ์การรักษาประกันสังคมที่ต้องการเข้ารับการรักษา 
Home Isolation กด 1506 กด 6 สิ่งที่จะได้รับเช่นเดียวกันกับข้างต้น สิ่งที่จะได้รับ ได้แก่
                1. ประเมินอำกำรผ่ำนวิดีโอคอล วันละ 2 ครั้ง
               2. อำหำร 3 มื้อ
               3. ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว
              4. ยำฟ้ำทะลำยโจร และยำรักษำพื้นฐำน
                5. ได้รับกำรส่งตัวรักษำต่อ เมื่ออำกำรแย่ลง



 3. ลงทะเบียน Home Isolation FMCoCare
      หำกรกัษำ Home Isolation แล้วอำกำรแย่ลง ต้องตดิต่อแพทย์เพือ่เข้ำสูร่ะบบกำรรกัษำในโรงพยำบำล โดยมอีำกำรต่อไปนี้
            1. ไข้สูงเกิน 38.5 องศำเซลเซียส
                 2. ท้องเสีย อำเจียน รับประทำนอำหำรไม่ได้
                3. วัดค่ำออกซิเจนปลำยนิ้วได้ต�่ำกว่ำ 96%
                4. หำยใจไม่สะดวก พูดเป็นประโยคยำวๆ ไม่ได้
               5. ไอมำกขึ้น แน่นหน้ำอกต่อเนื่อง
                     6. มีอำกำรซึม เรียกไม่รู้สึกตัว หรือไม่ตอบสนอง
 
 • วิธีเคลมประกันเจอจ่ายจบ กับการรักษาแบบ Home Isolation
 จำกค�ำสั่ง คปภ. ที่ 43/2564 และ 44/2564 ระบุว่ำ “กรณีประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ ที่กรมธรรม์ประกันภัย
ไม่ได้ก�าหนดเงื่อนไขใดเพิ่มเติมนั้น ไม่เกี่ยวว่าจะรักษาตัวที่ไหน ถ้ามีหลักฐานที่ก�าหนดมาแสดงว่าติดเชื้อจริง บริษัทประกัน
ภัยต้องจ่าย ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะมาอ้างว่าเป็นกรณี Home Isolation หรือแบบ Community Isolation แล้วไม่จ่าย
เคลมไม่ได้ จึงไม่ใช่กรณีที่เป็นปัญหาซึ่งจะต้องออกค�าสั่งมาบังคับ เพราะเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยชัดเจนอยู่แล้ว”
 เพรำะฉะนั้นผู้ที่ถือประกันภัยของบริษัทต่ำงๆ ต้องน�ำสัญญำมำดูว่ำหลักฐำนยืนยันกำรติดเชื้อตำมสัญญำต้องใช้เอกสำร
อะไรบ้ำง เช่น ใบรับรองแพทย์, ใบรับรองจำกสถำนพยำบำล ดังนั้นหำกท่ำนเข้ำรับกำรรักษำแบบ Home Isolation หรือแบบ 
Community Isolation จำกหน่วยงำนใด จะต้องเก็บเอกสำรยืนยันกำรเข้ำรับกำรรักษำ ไม่ว่ำจะเป็นใบเสร็จ หรือหลักฐำนกำร
แจกยำ โดยมีชื่อ-นำมสกุล เอกสำรระบุกำรรักษำ ชื่อสถำนพยำบำลและผู้รับรอง ที่ครบถ้วนตำมที่กรมธรรม์ร้องขอ หำกมีข้อ
สงสัยเกี่ยวกับกำรเบิกเคลมประกัน ติดต่อที่บริษัทที่ท่ำนท�ำประกันภัยไว้
                เพื่อสุขภำพที่แข็งแรง สุดท้ำยนี้ผมขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่ำนปลอดภัยจำกโรคภัยไข้เจ็บดูแลและรักษำสุขภำพ รักษำ
ระยะห่ำง สวมหน้ำกำกอนำมัย ล้ำงมอืกนับ่อย ๆ  แยกกนัรับประทำนอำหำร เพือ่ควำมปลอดภยันะครบัและขอขอบคุณข้อมูลดีๆ  
จำกโรงพยำบำลรำมค�ำแหง และรูปภำพจำก : กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
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 เม่ือวันเสำร์ท่ี 26 กุมภำพันธ์ 2565 คณะผู้ประสำนงำนกลุ่มพื้นที่มัสยิดที่ 6 (ฝั่งธนบุรี) โดยมีนำยซีรอซันคำร ปำทำน 
หวัหน้ำคณะผูป้ระสำนงำนฯ จดัประชมุออนไลน์ ครัง้ที ่ 2/2565 โดยมอีหิม่ำมประจ�ำมสัยดิและผูแ้ทนกรรมกำรอสิลำมประจ�ำมสัยดิ 
จ�ำนวน 24 มัสยิด เข้ำร่วมประชุมออนไลน์ เป็นกำรประชุมเก่ียวกับกำรประเมินมัสยิดมำตรฐำน กทม.ประจ�ำปี พ.ศ.2565 
และแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นเกีย่วกับกำรบรหิำรงำนมสัยิด เช่น กำรจัดกำรทรพัย์สนิของมสัยิด กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำน
ของมสัยดิ เป็นต้น



พระด�ารัสของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

 “กำรพบปะกันครั้งนี้ขอให้ถือว่ำเป็นกำรพบกันของเพื่อน ซึ่งล้วนควรมีควำมปรำรถนำดีต่อกัน อันจะยังให้เกิดสันติสุข
ในหมู่มวลมนุษยชำติ”
 “คนไทยคุ้นเคยกับวัฒนธรรมประเพณีของศำสนำอิสลำมมำนำนแล้วอย่ำงน้อยต้ังแต่สมัยอยุธยำ ซ่ึงมีชำวมุสลิมจำก
ตะวันออกกลำงเข้ำมำค้ำขำยหรือรับรำชกำรในเมืองไทย มีผู้สืบเชื้อสำยมำจนถึงทุกวันนี้ เป็นสกุลใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกว้ำงขวำง”

เลขาธิการองคก์ารสันนิบาตมุสลิมโลก กราบทูลแสดงความปีติยินดีและสนองพระด�ารัสว่า

 “ตนรับทรำบเรื่องรำวดังกล่ำวด้วยควำมซำบซ้ึง รู้สึกยินดียิ่งที่สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันโดยสันติ ทั้งขอชื่นชม
บทบำทของผู้น�ำศำสนำท่ีธ�ำรงไว้ซึ่งควำมกลมเกลียวใกล้ชิดกันอย่ำงนี้เสมอ บรรยำกำศกำรที่ได้มำเฝ้ำในวันนี้ เป็นตัวอยำ่งที่ดี
ของกำรอยู่ร่วมกันและกำรท�ำงำนร่วมกัน ถ้ำตรำบใดเมืองไทยยังมีบุคคลอย่ำงเช่นสมเด็จสังฆรำชทรงเป็นแบบอย่ำง ตรำบนั้น
ย่อมจะมีแต่ควำมสงบสุข”
 “บุคคลใดยุยงให้ผู้คนในสังคมรู้สึกแตกแยกบำดหมำงกันโดยอ้ำงควำมแตกต่ำงกันทำงศำสนำ บุคคลนั้นไม่ได้ชื่อว่ำเป็น
มุสลิมที่แท้จริง หำกทุกคนยังยึดมั่นในหลักศำสนำ ประเทศไทยจะสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้ในที่สุด เพรำะกำรก่อให้เกิดควำม
ร้ำวฉำนนั้นเป็นควำมช่ัวร้ำยท่ีไม่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นตัวแทนของศำสนำใดๆ ในโลก ผู ้ที่กระท�ำกำรเช่นนั้นต้องรับผิดชอบ

 เมื่อวันพุธ ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2565 
เจ้ำพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ 
สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
เสดจ็ลงพระวหิำร วดัรำชบพธิสถติมหำสมีำรำม 
ประทำนพระวโรกำส ให ้  ดร .มุ ฮั มมั ด 
บิน อับดุลกะรีม อัลอีซำ เลขำธิกำรองค์กำร
สันนิบำตมุสลิมโลก เฝ้ำในโอกำสที่เดินทำง
มำเยือนประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 13 ถึงวันที่ 
21 กุมภำพันธ์ 2565 ในฐำนะแขกของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

ต่อกำรกระท�ำของเขำเอง”
 “ตนได้ทรำบว่ำ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
เสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงเป็นประธำนใน
งำนเมำลดิกลำงอยูเ่สมอ แสดงถึงน�ำ้พระรำชหฤทยั
อันประเสริฐต่อทุกศำสนิกชน เป็นที่ชื่นชม
ของมุสลิมทั่วโลก ครั้นได้มำเฝ้ำและรับฟัง
พระด�ำรัสอันเปี่ยมด้วยปรัชญำแห่งควำมดี
จำกสมเด็จพระสังฆรำช ยิ่งท�ำให้รู้สึกปีติ 
และจะขอน�ำเรื่องรำวท่ีได้พบเห็นเหล่ำน้ีไป
แจ้งแก่ทุกภำคส่วนให้ได้ทรำบ เพื่อผดุง
สันติภำพและสร้ำงสรรค์ควำมเข้ำใจซึ่งกัน
และกันต่อไป”
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ไคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนครครั้งที่ 3 เสำร์ที่ 5 มีนำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ ที่ประชุมได้มีมติรบัรองและแต่งตัง้คณะกรรมกำร
อสิลำมประจ�ำมสัยดิทีไ่ด้รับกำรคัดเลอืกใหม่ เพ่ือเข้ำรับกำรอบรมปฐมนเิทศกรรมกำรอสิลำมประจ�ำมัสยดิ 
โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้

 (2) มัสยิดกฎุหีลวง ทะเบียนเลขท่ี ธ.4 เขตบำงกอกน้อย ได้มกีำรคดัเลือกคอเตบ็
และกรรมกำรอสิลำมประจ�ำมสัยดิ เมือ่วนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2565 โดยมนีำยซีรอซนัคำร  ปำทำน 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยพิสิษฐ์  อรุณพูลทรัพย์ นำยปรีดำ  หร่ำยมณี 
เป็นกรรมกำรคัดเลือก    ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

  (1) มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน (ห้วยขวาง) ทะเบียนเลขที่ 108 เขตดินแดง ได้มี
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมี
นำยอำหะหมัด  ขำมเทศทอง  เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยวุฒิวัย  หวังบู่ 
นำยมูฮัมหมัด  เสน่หำ เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 (3) มัสยิดดารุซซอลิฮีน (คลองสอง) ทะเบียนเลขที่ 103 เขตหนองจอก ได้มี
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมี
นำยอำหะหมัด  ขำมเทศทอง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยวุฒิวัย  หวังบู่ 
นำยมูฮัมหมัด  เสน่หำ เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

  1. นำยยำ  มะฉิม   5. นำยสอ๊ำด  วันหมัด  9. นำยบัณฑิต  โต๊ะทอง
  2. นำยดุนเลำะ  เพียรมณี  6. นำยปรีชำ  อิ๊บบรอเฮม  10. นำยอำลี  ผิวงำม
  3. นำยกมล  ด�ำชมทรัพย์  7. นำยมนัส  มะสกุล  11. นำยค�ำรณ  ชูพุทธพงศ์
  4. นำยสมเกียรติ  ศิลำทอง  8. นำยวสัญ  แสงศรี  12. นำยสมำน  ชื่นจิตต์
     
     
        

  1. ร.ต. วินัย  เจ๊ะวัง  5. นำยหวังซำ  เทียนมณี  9. นำยธนวัฒน์  อะมีนี 
  2. นำยอนันต์  อิ่มใจ  6. นำยสุมน  พันธ์สอำด  10. นำยสมยศ  นิมำ 
  3. นำยชำญชัย  ธนัยสวรรย์  7. นำยเกรียงศักดิ์  พูลทรัพย์ 11. นำยศิริชัย  เจ๊ะวัง
  4. นำยวิจำร  ปะอิกูล  8. นำยทรงศักดิ์  อำมีนี  12. นำงวรรณวิสำ  มะสกุล 
    

 - ต�าแหน่งคอเต็บ  ได้แก่  นำยวีระเดช  สว่ำงวรรณ        
 - ต�าแหน่งกรรมการ ได้แก่
  1. นำยบุญส่ง  งำมดอกไม้    5. นำยวีรพล  สว่ำงวรรณ  9. นำงช่อรัก  สุขส�ำรำญ
  2. นำยสุรศักดิ์  บุญทรง  6. นำยเรวัตร  สว่ำงวรรณ  10. น.ส. มะซูมะฮ์  สุขส�ำรำญ 
  3. นำยมนตรี  มั่นคง  7. นำยอำลี  สุขส�ำรำญ  11. น.ส. รอฎียะห์  สุขส�ำรำญ
  4. นำยวัฒนำ  พุ่มภักดี  8. นำยประภัทร์  อับบำส  
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 (5) มสัยดิซอลฮิุล้มสุลมินี (ล�าต้นกล้วย) ทะเบียนเลขท่ี 118 เขตหนองจอก ได้มี
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมี
นำยประสิทธิ์  เจริญผล เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยไพศำล  เต็งหิรัญ 
นำยทวิช  อำรียะกิจโกศล เป็นกรรมกำรคัดเลือก  ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 (7) มสัยดิอมัุรอบินุล้ค๊อฏฏ๊อบ (ล�าสลดิทอง) ทะเบียนเลขท่ี 160 เขตหนองจอก 
ได้มกีำรคดัเลอืก บิหลัน่และกรรมกำรอสิลำมประจ�ำมสัยดิ เมือ่วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565 โดย
มีนำยสมัย  เจริญช่ำง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยไพศำล  เต็งหิรัญ 
นำยทวิช  อำรียะกิจโกศล เป็นกรรมกำรคัดเลือก ผู้ได้รับกำรคัดเลือก ได้แก่

 (4) มสัยดิญามอีุล๊ค็อยร๊อต (บางใน) ทะเบียนเลขท่ี 121 เขตบำงคอแหลม ได้มี
กำรคัดเลือกกรรมกำรอิสลำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมีนำยสมัย  
เจรญิช่ำง เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลอืก นำยไพศำล  เตง็หริญั นำยทวชิ  อำรยีะกจิโกศล 
เป็นกรรมกำรคัดเลอืก    นำยปรดีำ  หร่ำยมณ ีผูป้ระสำนงำนมสัยดิ ผูไ้ด้รบักำรคัดเลือก ได้แก่

 (6) มัสยิดอัลเอียะหซาน (ล�าเจดีย์) ทะเบียนเลขที่ 61 เขตหนองจอก ได้มีกำร
คัดเลือกอิหม่ำมประจ�ำมัสยิด เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2565 โดยมีนำยสมัย  เจริญช่ำง 
เป็นประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือก นำยประสพ  ภู่ส�ำลี นำยมำนัดร  ป้อมขุนพรม เป็น
กรรมกำรคัดเลือก นำยสมบัติ  ซูโอ๊ะ นำยชำตรี  แอนดำริส ผู้ประสำนงำนมัสยิด ผู้ได้รับ 
กำรคัดเลือก ได้แก่ นำยอำมีน  แอนดริส  

  1. นำยคนุ  นำอุดม  5. นำยสมศักดิ์  พำลีบัตร  9. นำยบุญส่ง  ใยมณี
  2. นำยพิณ  อับดุลลำ   6. นำยวรำ  รัตนำนนท์  10. นำยมำนพ  ดินซอ  
  3. นำยสมมุติ  วำรีรัตน์   7. นำยสมมำตร  บินอำบู  11. นำยชวลิต  บินสุมัน 
  4. นำยมุซำ  ทวีพูล  8. นำยวันชัย  ซุ้ยนิกุล  12. นำยเอกพล  พรหมประดิษฐ์

  1. นำยทนง  นทีพิทักษ์  5. นำยเจริญ  โพธิ์กระเจน  9. นำยหะรน  เย็นประสิทธิ์
  2. นำยวิรัตน์  โต๊ะสะและ   6. นำยประไมย์  กตัญญูตะ  10. นำยสำมำรถ  มำนชู
  3. นำยสอำด  อิบรอเฮม   7. นำยสุนทร  โพรงมณี  11. นำยเอกชัย  พิมพ์ส�ำฤทธิ์
  4. นำยจันทร์  จันทร์แตง   8. นำยทวี  นทีพิทักษ์  12. นำงนวลจันทร์  จันทร
     

 - ต�าแหน่งบิหลั่น ได้แก่   นำยสมำท  ซอเฮง
 - ต�าแหน่งกรรมการ  ได้แก่
  1. นำยมะหะหมัด  ปูจัง   5. นำยสมชำย  พุ่มเกษมสุขสม 9. นำยอนุรักษ์  ตำคำเร็ง 
  2. นำยสมหวัง  นำคนำวำ  6. นำยรำชันต์  เขมจักรินทร์ 10. นำยสำยพิณ  สมชื่อ 
  3. นำยภิรมย์  สมชื่อ  7. นำยสมชำย  ซำลำหมัดเจริญ 11. นำยสมนึก  สะอิ๊ 
  4. นำยจีรศักดิ์  ซอเฮง   8. นำยสุรินทร์  ปูจัง  12. นำงสมทรง  บีดิลและ 
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ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

 หัวข้อบทควำมนี้เป็นหัวข้อปำฐกถำของท่ำนเลขำธิกำร 
สนันบิำตโลกมุสลิม หรือองค์กำรรอบิเฏำะฮ์ อัลอำลัม อัลอิสลำมย์ี 
พณฯดร.เชคมุฮมัมัด บินอบัดลุกำรมี อลัอซีำ เมือ่วนัที ่15 กมุภำพนัธ์ 
2565 ท่ีศนูย์บรหิำรกจิกำรศำสนำอสิลำมแห่งชำติเฉลมิพระเกยีรติ 
ในโอกำสเดนิทำงมำเยอืนและพบปะท่ำนจุฬำรำชมนตร ี ผู้น�ำศำสนำ 
และคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย เนื่องจำกเป็น
ปำฐกถำที่มีเนื้อหำส�ำคัญและเป็นประโยชน์ จึงได้ถอดควำมโดย
สรุป เป็นประเด็นดังต่อไปนี้ :
         ประเด็นที่ 1 ค�าว่า “ตะซามุฮ์ดีนีย์” แปลว่ำควำมเอื้ออำทร
ทำงศำสนำ  หรือระหว่ำงศำสนำ เป็นค�ำที่สกัดมำจำกค�ำสอนของ
อิสลำมที่สอนให้มุสลิมทุกคนเป็นผู้มีเมตตำกรุณำ มีควำมอ่อนโยน
และให้อภัย ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่น  อัลกุรอำนหลำยบทที่
ยืนยันถึงค�ำสอนและค่ำนิยมอันสูงส่งนี้อำทิเช่น :
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 ก.อัลลอฮ์ส่งศำสนทูตมูฮัมหมัดมำให้เป็นเมตตำธรรมแก่โลกทั้งผอง อัลลอฮ์ตรัสควำมว่ำ “และเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจาก
เพื่อความเมตตาให้แก่โลกทั้งผอง” (อัลอัมบิยำอ์ อำยะห์ที่ 107)
      ข.อัลลอฮ์ทรงก�ำชับในเรื่องกำรให้อภัยกัน กำรไม่ถือโทษโกรธกัน และถือว่ำมันคือสำเหตุ ที่พระองค์จะอภัยโทษให้ อัลลอฮ์
ตรัสควำมว่ำ “และพวกเขาจงอภัยและจงยกโทษ พวกเจ้าไม่ชอบหรือที่อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า” (อันนูร อำยะฮ์22)
      ค. อัลลอฮ์ทรงก�ำชับให้แบ่งปันอำหำรแก่เชลยศึก แม้พวกเขำจะเป็นศัตรูและเป็นผู้ละเมิดก็ตำม อัลลอฮ์ตรัสควำมว่ำ “และพวก
เขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจน เด็กก�าพร้าและเชลยศึก” (อัลอินซำน อำยะฮ์ 8)
      ท่ำนนบีมุฮัมมัดเป็นแบบอย่ำงของผู้มีมำรยำทอันประเสริฐ อัลลอฮ์ได้ชื่นชมท่ำนในอัลกุรอำนควำมว่ำ “และแท้จริงเจ้า(มุฮัม
มัด)นั้นอยู่ในจรรยามารยาทอันงดงามยิ่ง” (อัลกอลัม อำยะฮ์ 4)  “เนื่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั่นเองเจ้า(มุฮัมมัด)จึงได้สุภาพ
อ่อนโยนต่อพวกเขา และหากเจ้าหยาบช้ามีจิตใจแข็งกระด้างแล้วไซร้แน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกจากเจ้า ดังนั้นจงอภัยให้แก่
พวกเขาเถดิ” (อำละอมิรอน อำยะฮ์ 159)  ท่ำนนบไีด้กล่ำวถึงควำมส�ำคญัของควำมเอือ้อำทรเมือ่ท่ำนถูกถำมว่ำ : กำรศรัทธำแบบใดดทีีส่ดุ 
ท่ำนตอบว่ำคือกำรอดทน (เศำะบัร) และกำรเอื้ออำทร (สะมำฮะฮ์) (อะบูนุอัยม์ในอัลฮิลยะฮ์2/156 ดูซิลซิละห์เศำะฮีฮะฮ์ของอัลบำนีย์ 
หมำยเลข 1495)
          ประเด็นที่ 2  หลักของความเอื้ออาทรไม่ควรอยู่ที่ค�าสอนแต่จะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพฤติกรรมของมุสลิมทุกคน กล่ำวคือ
มุสลิมทุกคนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนต่ำงศำสนิก ให้เกียรติและเคำรพในควำมเชื่อและวัฒนธรรมที่ต่ำงไปจำกตน มีควำมสุภำพ
อ่อนโยน ไม่ก้ำวร้ำวและหยำบกระด้ำง มคีวำมเรียบง่ำยในกำรด�ำรงควำมเป็นมสุลมิ และในกำรใช้ค�ำวนิจิฉยัทำงศำสนำ (ค�ำฟัตวำ)ท่ีเหมำะสม 
กำรมีควำมเอื้ออำทรในกำรปฏิบติัต่อเพื่อนต่ำงศำสนิกถือเป็นกำรสร้ำงสะพำนแห่งสัมพันธภำพและมิตรไมตรีซึ่งจะน�ำควำมสงบสุข
ควำมสันติและควำมสมำนฉันท์สู่สังคม
 ประเด็นที่ 3   มีปฏิญญาที่ส�าคัญยิ่ง 2 ฉบับ ที่ได้ก�าหนดเรื่อง ตะซามุฮ์ดีนีย์ ความเอื้ออาทรระหว่างศาสนาไว้อย่างชัดเจน
       ปฏิญญาฉบับที่ 1 คือปฏิญญามาดีนะฮ์หรือเศาะฮีฟะฮ์มาดีนะฮ ์เป็นปฏิญญำหรือรัฐธรรมนูญที่เป็นลำยลักษณ์อักษรฉบับแรก
ในประวัติศำสตร์สังคมมนุษย์ และเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ำในประวัติศำสตร์กำรเมืองกำรปกครองอิสลำม ปฏิญญำฉบับนี้ได้
ระบุถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำวมุสลิมกับชนต่ำงศำสนิก เสรีภำพด้ำนกำรนับถือศำสนำ กำรเป็นพลเมืองและกำรประกันควำมปลอดภัย
แก่พลเมืองทุกคน
      ปฏิญญาฉบับที่ 2 คือปฏิญญามักกะฮ์ซึ่งเป็นผลพวงจากการประชุมอิสลามระดับโลกที่นครมักกะห์ ในช่วงเดือน
รอมฎอนปี 1440 ฮ.ศ. ตรงกับ 2019 ค.ศ จัดโดยองค์กำรอัรรอบิเฏำะฮ อัลอำลัม อัลอิสลำมีย์ มีผู ้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย

มุสลิมกับสังคมพหุวัฒนธรรม ตอนที่ 2 
“ความเอื้ออาทรระหว่างศาสนากับการสร้างสะพานแห่งสัมพันธภาพ”



17
สรรสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

มุฟตี (ผู้มีหน้ำที่ออกค�ำวินิจฉัยปัญหำศำสนำ) และนักปรำชญ์จำกประเทศต่ำงๆจ�ำนวน 
1,200 คน และนักคิดอิสลำมจ�ำนวน 4,500 คน ปฏิญญำฉบับนี้ได้เน้นย�้ำเรื่องควำมเป็น
พลเมอืงสำกล (อลัมวุำเฏำะนะฮ์อชัชำมลีะฮ์) ซ่ึงหมำยถึงกำรมส่ีวนร่วมของมวลมนษุยชำติ
ในกำรสร้ำงสรรค์ กำรบริหำรและกำรปกปักรักษำโลก โลกที่พระเจ้ำได้ก�ำหนดให้
มนุษย์ทุกคนเป็นตัวแทนของพระองค์ (เคำะลฟีะฮ์) โดยทุกคนมสีทิธ์ิและหน้ำท่ีและโอกำส
ในฐำนะพลเมอืงของโลกท่ีเท่ำเทียมกัน ในปฏิญญำดงักล่ำวได้ระบุข้อควำมทีส่�ำคญัดงันี ้:
      # เรำทุกคนอำศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน สังคมของเรำต่ำงก็อำศัยร่วมกันอยู่ใน
โลกใบนี้ ทั้งหมดจะได้รับผลกระทบเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับมันซึ่งเรำจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วม
ในกำรสร้ำงอำรยธรรมมนุษย์และมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันของเรำ
      # เสรีภำพตำมกำรจ�ำกัดควำมของมันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ำที่อิสลำมยกย่องว่ำ
มีคุณค่ำและอิสลำมได้น�ำไปเชื่อมโยงกับคุณค่ำของควำมรับผิดชอบ ดังนั้นเสรีภำพจึงไม่
ได้เป็นเหตุผลท่ีจะน�ำไปใช้ในกำรละเมิดบุคคลอื่นและน�ำไปจำบจ้วงท่ิมต�ำสัญลักษณ์
ทำงศำสนำและสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ทำงศำสนำ
      # กำรตดิต่อและกำรเสวนำกนัระหว่ำงผูค้นเพือ่ให้บรรลกุำรเรยีนรู ้ เพือ่ท�ำควำมรูจ้กั
ซึ่งกันและกันเป็นควำมจ�ำเป็นของมนุษย์อย่ำงปฏิเสธไม่ได้โดยไม่มีกำรยกตนข่มท่ำน
และโดยต้องไม่เป็นกำรท�ำร้ำยผู้อื่น
      # กำรอภัยให้แก่กันระหว่ำงประชำชนในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศำสตร์
ทีเ่กดิจำกข้อบกพร่องและควำมผดิพลำดเป็นสิง่ท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดข้ึน โดยต้องไม่ละเลย
สิทธิต่ำงๆ และไม่ลืมบทเรียนในเชิงบวก
      # กำรให้ควำมยุติธรรมจะต้องได้รับกำรจัดตั้งข้ึนภำยใต้มำตรฐำนเดียวกัน
และด้วยควำมเที่ยงธรรม
          ประเด็นที่ 4  การออกประกาศค�าวินิจฉัยทางศาสนาหรือค�าฟัตวาต้องค�านึง
ถงึบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ค�ำฟัตวำของพืน้ท่ีหนึง่ไม่สำมำรถใช้กับทุกพืน้ท่ีได้ แต่ละประเทศ
จึงสมควรมีองค์กรที่ท�ำหน้ำที่ในกำรออกค�ำฟัตวำ องค์กรฟัตวำจะต้องคัดสรรบุคคล
ที่เป็นนักวิชำกำร (อุละมำอ์) ของประเทศนั้นๆเพื่อรับผิดชอบในภำรกิจอันส�ำคัญนี้ 
ในกำรประชมุสมัมนำนกัวิชำกำรของโลกมุสลมิทีน่ครมกักะฮ์ เกีย่วกับเอกภำพของโลกมสุลมิ 

ที่ประชุมมีมติเป็นค�าแถลงการณ์ห้ามการน�าเข้าและส่งออกค�าฟัตวา หมายความว่าทุกพื้นที่ควรมีค�าฟัตวาของตนเองจากนักปราชญ์
ของตนเอง กำรออกค�ำฟัตวำควรค�ำนึงถงึบริบทของสังคม 6 ด้ำนคอื เวลำ สถำนท่ี ประเพณี สถำนกำรณ์ บุคคลและเจตนำรมณ์ และควรใช้
หลักเจตนำรมณ์ของชะรีอะฮ์(มะกอศิด ชะรีอะฮ์)ในกำรรักษำไว้ซึ่งศำสนำ ชีวิต ทรัพย์สิน สติปัญญำ และเกียรติ ควรใช้หลักกำรประเมิน
และชั่งน�้ำหนักผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น (ฟิกฮ์มุวำซะนะฮ์) และที่ส�ำคัญคือกำรมองอิสลำมแบบองค์รวมมิใช่มองเพียงด้ำนหนึ่งด้ำนใด
เพยีงด้ำนเดยีว กำรใช้หลกัเกณฑ์เหล่ำน้ีจะท�ำให้บญัญัติของอสิลำมเป็นบัญญตัท่ีิอมตะ น�ำสมยั แม้วนัเวลำของโลกจะเปลีย่นแปลงไปแค่ไหน
อย่ำงไรก็ตำม
          ประเด็นที่ 5  ประเทศไทย สังคมไทยและมุสลิมไทยเป็นต้นแบบที่งดงามยิ่งของการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิสังคมไทยเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมต้นแบบที่ผู ้คนในสังคมต่ำงเคำรพและให้เกียรติในควำมต่ำงซ่ึงกันและกัน มีควำมรู้สึกต่อกันในควำมเป็นพี่เป็นน้อง 
ควำมเป็นคนไทย และควำมเป็นพลเมืองไทย มุสลิมไทยทั้งหลำยพวกท่ำนเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของสังคมไทย กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
และรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นสิ่งจ�ำเป็น ในขณะเดียวกันพวกท่ำนจะต้องเปิดใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมด้วยกำรพูดคุย 
กำรสำนเสวนำ และกำรเข้ำไปมส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆท่ีสร้ำงสรรค์ สงัคมไทยเป็นสงัคมของกำรเอือ้อำทร เป็นสังคมท่ีให้เสรภีำพแก่ทกุคน
จึงเอื้อต่อกำรที่ท่ำนทั้งหลำยจะสร้ำงสะพำนแห่งมิตรภำพและสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีแก่ทุกคนในสังคม กำรสร้ำงสะพำนดังกล่ำวจะมีส่วน
ต่อกำรสกดักัน้กระแสควำมสดุโต่ง ควำมเลยเถดิ ควำมคลัง่ไคล้ รวมท้ังกระแสกำรสร้ำงควำมแตกแยก และกระแสกำรสร้ำงควำมเกลยีดชงั
อิสลำมที่ก�ำลังแพร่หลำยอยู่ในสังคมปัจจุบัน . 



@ผอ.ฟา กรณิศ บัวจันทร์ 
กับแนวคิดการทำา 

(เขต “สวรรค์” คันนายาว) 

 นบัถอยหลงัไป 10 ปีก่อนหน้ำนี ้ เมือ่เอ่ยชือ่บงัฟำหรอืพ่ีฟำ ในวงกำรประชำสมัพันธ์ กทม. หน่วยงำนภำครัฐอ่ืนๆ รวมท้ัง
วงกำรสือ่มวลชนสำย กทม. ไม่มใีครไม่รูจั้ก บงัฟำ หรอื พีฟ่ำ กรณศิ บวัจนัทร์ เพรำะเขำคนนีท้�ำหน้ำทีน่กัประชำสมัพนัธ์ โฆษก พธิกีร 
นกัจดัรำยกำรวทิย ุรวมท้ังวทิยำกร ทีต้่องพบปะกบัผูค้นอยูต่ลอดเวลำ
 ด้วยควำมเป็นคนรำชกำร วถิชีวีติจึงเปลีย่นแปลงไปตำมวำระและโอกำส วำรสำรมุสลมิ กทม.ฉบบันีจ้งึขอน�ำทกุท่ำนมำรูจั้ก
กบั ฮัจยมีสุตอฟำ หรอื นำยกรณศิ บวัจนัทร์ ผูอ้�ำนวยกำรเขตคนันำยำว คนปัจจบุนั 

ขอท�าความรูจ้กัท่านก่อนทีจ่ะมาเป็นผูอ้�านวยการเขตคันนายาวครบั
 ผมเกิดทีม่นีบรีุครบั เรยีนระดบัช้ันประถม ทีโ่รงเรียนคลองสองต้นนุน่ ระดบัชัน้มัธยมศกึษำ ทีโ่รงเรยีนเศรษฐบุตรบ�ำเพญ็ 
ระดบัปรญิญำตร ี ศลิปศำสตรบณัฑติ (นเิทศศำสตร์) มหำวทิยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม ระดบัปริญญำโท ศลิปศำสตรมหำบัณฑติ
(รฐัศำสตร์) มหำวทิยำลยัรำมค�ำแหง ส่วนทำงด้ำนศำสนำ จบชัน้ฟัรดอูนี ช้ันปีที4่ จำกโรงเรียนอสิลำมบ�ำรงุวทิยำ เขตมีนบุรี

 รบัรำชกำรคร้ังแรกในต�ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีป่ระชำสมัพนัธ์ และเตบิโตในสำย
งำนประชำสมัพนัธ์เรือ่ยมำกระทัง่ได้เป็นหวัหน้ำฝ่ำยแผนงำน หวัหน้ำฝ่ำยเผยแพร่
กองประชำสมัพนัธ์ กทม. และหวัหน้ำฝ่ำยประชำสมัพนัธ์ส�ำนกัสิง่แวดล้อม จำกนัน้
จงึขยบัขึน้เป็นผู้อ�ำนวยกำรศนูย์เยำวชนกรงุเทพมหำนคร(ไทย-ญีปุ่่น) และผูอ้�ำนวย
กำรส�ำนกังำนนนัทนำกำรและส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ ส�ำนกัวฒันธรรม กฬีำและกำร
ท่องเทีย่ว ก่อนทีจ่ะมำเป็นผูอ้�ำนวยกำรเขตคนันำยำวในปัจจบุนั 

มคีวามมุง่มัน่หรือมเีป้าหมายการท�างานในต�าแหน่ง ผอ.เขตอย่างไรบ้าง
 ทนัททีีเ่ห็นค�ำสัง่ ได้รบัควำมไว้วำงใจจำก ผูว่้ำฯกทม.(พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง)
ให้มำท�ำหน้ำท่ีในต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรเขตคันนำยำว โดยก�ำหนดให้ท�ำหน้ำทีต่ัง้แต่
วันที่ 5 ตุลำคม 2564 ณ วินำทีนั้น ก็คิดสโลแกนในกำรท�ำงำนขึ้นมำทันทีว่ำ 
“เขตสวรรค์คนันำยำว” 
           ก�ำหนดแผนกำรท�ำงำนของตัวเองไว้ว่ำ “3 เดอืน รบัรูปั้ญหำ 6 เดอืน เดนิหน้ำ
แก้ไข 9 เดอืน สรรสร้ำงสิง่ใหม่ 12 เดือน ประชำชนพงึพอใจในเขตสวรรค์คนันำยำว”
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           3 เดอืนแรกของกำรท�ำหน้ำท่ีผูอ้�ำนวยกำรเขต เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ได้ชวนผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรเขต หัวหน้ำส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีเ่ขต 
ลงพืน้ทีพ่บปะพดูคยุปัญหำและควำมต้องกำรของพีน้่องประชำชนใน
ชมุชน ครบถ้วนทัง้ 42 ชมุชน ท่ีมอียูใ่นพืน้ท่ีเขต ประเดน็ปัญหำทีร่บัทรำบ 
หำกอยูใ่นหน้ำท่ีรบัผดิชอบของเขต จะได้รบักำรแก้ไขในทนัท ีแต่ถ้ำอยู่
ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอื่น จะประสำนให้เร่งด�ำเนินกำร
แก้ไขอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอที่เป็นควำมต้องกำรของ
ประชำชน ก็น�ำมำประมวลและบรรจุจัดท�ำเป็นแผนชุมชน จัดล�ำดับ
ควำมส�ำคญัเพือ่ด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนต่อไป
         ส่วนกำรสรรสร้ำงสิ่งใหม่ เป็นสิ่งที่ตนเองอยำกเห็น ซึ่งตรงกับ
สิง่ทีเ่ยำวชนในพืน้ทีอ่ยำกได้พอด ี นัน่คอืสนำมกีฬำเพือ่กำรออกก�ำลงักำย 
เน่ืองจำกพืน้ทีเ่ขตคนันำยำวมพีืน้ที่ๆ เป็นบงึน�ำ้อยูห่ลำยแห่ง จงึมแีนวคดิ
ทีจ่ะสร้ำงสนำมฟตุซอลลอยน�ำ ้  รวมท้ังจกัรยำนลอยฟ้ำ เพ่ือกำรออก
ก�ำลงักำยและเติมออกซเิจนในน�ำใ้นครำวเดียวกนั ซึง่ช่วงนีอ้ยูร่ะหว่ำง
กำรหำเครอืข่ำยมำช่วยคิด ช่วยสนบัสนนุ พร้อมปรบัแนวคิดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของเยำวชนและประชำชน
อย่ำงแท้จรงิ

คาดหวังความส�าเร็จของเขตสวรรค์คนันายาว ไว้มากน้อยแค่ไหน
 ควำมส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรำเองก่อนจำกนัน้
ขยำยไปสูท่มีงำน นัน่คอืข้ำรำชกำรและบคุลำกรทกุคนของเขต ต้องมใีจ
มุ่งม่ันทีจ่ะท�ำ พร้อมกบัควำมร่วมมอืสนบัสนนุจำกเครือข่ำยทุกภำคส่วน
ภำยในพืน้ทีเ่ขตคนันำยำว หำกทกุคนคดิถึงประโยชน์สำธำรณะ คดิถึง
สิง่ทีจ่ะยังประโยชน์แก่ลูกหลำนและบ้ำนเมืองในอนำคต เขตสวรรค์
คนันำยำวมคีวำมส�ำเรจ็ได้อย่ำงแน่นอน
 “ขอให้ผม และข้ำรำชกำร พร้อมบคุลำกรของเขตคนันำยำว
ทกุคน ได้มโีอกำสรบัใช้ทกุท่ำน นะครบั”

ความสำาเร็จจะเกิดขึ้นได้
ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน

จากนั้นขยายไปสู่ทีมงาน 
นั่นคือข้าราชการและบุคลากรทุกคนของเขต 

ต้องมีใจมุ่งมั่นที่จะทำา 



“นิสรีน”
สาวมั่นผู้ได้รับการซึมซับ

สู่เส้นทางการแพทย์

 รมติำ โสตถทิตั ชือ่ภำษำอำหรบั “นสิรนี” เป็นคนกรงุเทพฯ  คณุพ่อชือ่ นำยสรุยินตร์ โสตถิทัต 
ผูพ้พิำกษำศำลอทุธรณ์ คณุแม่ชื่อ่ ทนัตแพทย์หญงิมลมำล ีเซน็สถยีร โสตถทิตั โรงพยำบำลนพรตันรำชธำนี 
มพีีน้่องอกี 2 คน ชื่อ่ รอสม ี(ภำนรุจุ) และมสัน ี(นชุนภนิ) เรำเป็นพี่สำวคนโตสุดเลย ช่วงประถมจนถึง
มัธยมเรียนที่โรงเรียนอิกเรำะสำมัญศึกษำ ใช้เวลำอยู่ในรั้วโรงเรียนเเห่งนี้ 12 ปีเลยค่ะ รักมำกๆ   ในปี 
2562 หลังจบ ม.6 เรำสอบติดคณะเทคนิคกำรเเพทย์ จุฬำ เเต่ตัดสินใจสละสิทธิ์ เเละซิ่วอยู่บ้ำน เพื่อ
อ่ำนหนังสือเตรียมสอบในปีหน้ำ เพรำะยังไม่ใช่คณะเป้ำหมำยของเรำค่ะ เเต่เมื่อถึงปี 2563 เรำก็ยัง
ไม่ติดอีกน่ันเเหละค่ะ จึงเลือกที่จะเรียนในคณะ เภสัช ม.บูรพำ เรียนไปด้วย อำ่นหนังสือเตรียม
สอบไปด้วย เพรำะยังมีควำมคิดว่ำต้องกำรเรียนในส่ิงที่เรำต้องกำรจริงๆ ช่วงเวลำที่ได้อยู่ที่นี่เรำ
มีควำมสุขมำกเลยค่ะ เพรำะเป็นกำรใช้ชีวิตเฟรชชี่ครั้งเเรก ได้มำอยู่หอ ได้เจอเพื่อนเเละคนรอบข้ำงที่
ดมีำกๆ ถงึเเม้อำจจะพลำดกิจกรรมต่ำงๆไปบ้ำงเพรำะต้องเอำเวลำมำอ่ำนหนังสือเตรียมสอบ เเต่เรำก็
ไม่รู้สึกเสียดำยเลย จนในปี 2564 เรำก็สอบติด “วิทยาลัยเเพทยศาสตร์” ในรอบรับตรงรอบที่ 2 ของ
มหำวิทยำลัยรังสิตค่ะ อัลฮัมดุลิ้ลลำฮ์ 

 ท�ำไมเรำถึงเลือกที่จะเรียนคณะเเพทย์ใช่ไหมคะ เรำใช้วิธีค่อยๆตัดตัวเลือก เรำไม่ถนัดวำดรูป
หรืองำนศิลปะ สถำปัตย์คงไม่ได้ วิศวะก็ไม่ใช่เเนว จนเหลือสำยวิทย์สุขภำพ เเล้วก็มำหยุดที่เเพทย์กับ
ทันตะ เรำไป open house ของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ครุ่นคิดอยู่นำน ละหมำดอิสติคอเรำะฮ์ จนรู้สึกว่ำ
เเพทย์นี่เเหละค่ะที่เรำอยำกเรียนจริงๆ ประกอบกับเรำรู้สึกว่ำ คงจะดีไม่ใช่น้อยเลย ถ้ำเรำได้น�ำหลัก
กำรอิสลำมไปประยุกต์ใช้กับกำรรักษำ ดูเเล พูดคุยกับคนไข้ด้วย เพรำะเรำไม่ใช่เเพทย์ธรรมดำค่ะ 
เรำเป็นเเพทย์ทีเ่ป็นมสุลมิด้วยนีน่ำ เเละกต้็องกำรเป็นหมอทีค่นไข้อยำกมำรักษำกบัเรำ อยำกเหน็รอยยิม้
ของคนไข้เมื่อหำยจำกอำกำรเจ็บป่วย ถ้ำวันนั้นมำถึงเรำคงจะดีใจมำกๆ (หมอก็เป็นทั้งผู้ให้เเละผู้รับ
เช่นกัน) รวมถึงคุณยำยก็เป็นเเพทย์ด้วย เรำอำจจะไม่ได้เห็นตอนท่ำนท�ำงำนอยู่โรงพยำบำล เเต่กำรที่
ไม่ว่ำลูกๆหลำนๆญำติๆคนไหนเจ็บป่วยก็จะเรียกถำมหำคุณยำย ท�ำให้เรำรู้สึกว่ำ ถึงเเม้เรำจะอำยุ
มำกเเล้ว เเต่ควำมรู้ที่ได้เรียนรู้มำตลอดชีวิตของกำรเป็นนักศึกษำเเละเเพทย์นั้นยังสำมำรถน�ำมำช่วย
เหลือคนอื่นได้อยู่ เเละได้ดูเเลครอบครัวคนใกล้ชิดที่เรำรักด้วยค่ะ 
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 ส่วนในเรื่องของกำรเตรียมตัวสอบ พอเรำรู้ก�ำหนดกำรสอบคร่ำวๆ วิชำที่
ต้องใช้สอบทั้งหมด ก็จะวำงเเผนลงเเพลนเนอร์ไว้ เรำมีเวลำทั้งหมดกี่เดือน ควรจะ
อ่ำนอะไรให้จบช่วงไหน ท�ำโจทย์เเยกบท คละบทตอนไหน พยำยำมท่องศัพท์บ่อยๆ 
วันที่มีเรียนก็จะอ่ำนวันละไม่เกิน 2 วิชำ ถ้ำเป็นวันหยุดก็อ่ำนมำกกว่ำนั้นหรือเน้น
วิชำที่เรำไม่ถนัด เเต่ก็ต้องเอำวิชำที่เรำโอเคอยู่บ้ำงมำอ่ำนควบคู่ จะได้ไม่รู้สึกหนัก
เกินไปค่ะ มีเรียนพิเศษบำงวิชำ เรำจะเรียนพิเศษเเบบออนไลน์ค่ะ เพรำะเป็นคนที่
ไม่ค่อยชอบเดินทำง เเต่ก็อำจจะต้องบังคับให้ตัวเองเรียน เพรำะกำรเรียนออนไลน์
มันไม่บังคับให้เรำต้องเรียนตำมเวลำ เเละก็มีติวฟรีผ่ำนยูทูปบ้ำงค่ะ เเชนเเนล
ที่สอนดีๆมีเยอะมำกเลย นอกจำกนี้เรำก็ซ้ือหนังสือมำท�ำโจทย์เพิ่มนอกเหนือ
จำกที่เรียนพิเศษเเล้ว เเละก็เขียนข้อควำมให้ก�ำลังใจตัวเองบ่อยๆเลยค่ะ

 จนพอได้เข้ำมำเรยีนเเล้วกร็ูส้กึว่ำตวัเองฝันไปรเึปล่ำ เพรำะกว่ำจะมำถงึตรงนีไ้ด้ ล้มลกุคลุกคลำนหลำยรอบเลย ก็หวงัว่ำเรำ
จะมีควำมสุขในเส้นทำงที่เลือก เเม้มันจะต้องเจอกับควำมล�ำบำกในอนำคต เเละพยำยำมสู้ ไม่ยอมเเพ้ ไม่หมดเเพสชั่นไปก่อน 
เเละเรียนจบ 6 ปีมำได้ มีควำมรู้ที่จะได้รักษำคนไข้อย่ำงเต็มที่ ได้เจอสำขำที่ชอบ เเละเรียนต่อเป็นเเพทย์เฉพำะทำงในสำขำนั้นๆ 
ดูเเลพ่อเเม่ให้พวกท่ำนมีควำมสุข เป็นนิสรีนที่ยอมรับข้อผิดพลำดต่ำงๆ พร้อมกับไม่ปิดกั้นตัวเอง เพื่อให้ได้ท�ำในสิ่งที่อยำกท�ำ 
พัฒนำหลำยๆด้ำนที่ยังไม่เก่ง ท�ำกิจกรรมจิตอำสำให้มำกขึ้นค่ะ

 สิ่งที่เรำได้เรียนรู้จำกชีวิตที่ผ่ำนมำ คือ ควำมสุขไม่จ�ำเป็นต้องมำจำกสิ่งใหญ่โต เรำสำมำรถมีควำมสุขได้ง่ำยขึ้น เเค่ได้
มองท้องฟ้ำน่ำรัก หรือฟังเสียงนกร้อง ก็ช่วยเยียวยำเวลำในช่วงซิ่วได้ดี เป็นควำมสุขจำกสิ่งเล็กๆที่เมื่อก่อนเรำมองข้ำมไปค่ะ เเละ
กำรบริหำรเวลำก็ส�ำคัญมำกๆ เพรำะเรำจัดสรรเวลำไม่ดี จึงมีช่วงที่มำอ่ำนหนังสือตอนใกล้สอบ ผลที่ตำมมำคือควำมเครียด 
นอนไม่หลับ ปวดหัว ไม่อยำกอำหำร ท�ำให้ร่ำงกำยเเละสมองในวันสอบเเย่เลยค่ะ นอกจำกนี้กำรให้อภัยตัวเอง เรำผิดพลำดจำก
กำรสอบหลำยรอบ ท�ำให้ตอนนั้นขำดควำมมั่นใจ ท้อ รู้สึกว่ำชีวิตไม่เคยท�ำอะไรส�ำเร็จ ไม่มีอะไรให้ตัวเองภูมิใจ ควำมดิ่งมันท�ำให้
เรำลืมอะไรหลำยสิ่งจริงๆค่ะ บดบังเรื่องรำวดีๆ ลืมคิดถึงควำมโปรดปรำนมำกมำยที่อัลลอฮ์ทรงประทำนให้ พอได้คิดทบทวนว่ำ
สิ่งที่พระองค์ทรงก�ำหนดให้นั้นดีที่สุดจริงๆค่ะ ช่วงที่ซิ่วอยู่บ้ำน เรำก็ได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆที่ไม่เคยท�ำ ช่วงที่เรียนอยู่เภสัช ก็ได้มี
ควำมทรงจ�ำเเละประสบกำรณ์ที่ดี เรำตระหนักกับตัวเองว่ำเรำก็กลับไปเเก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้ด้วย อย่ำโทษตัวเองนักเลย สิ่งที่

เรำท�ำได้คือดุอำอ์ เเละพยำยำมให้เต็มที่ ไปให้สุดดู เรำจะได้ไม่มำเสียดำยทีหลัง 
เพรำะถ้ำพระองค์จะให้ก็ไม่มีใครห้ำมได้ค่ะ

 สุดท้ำยน้ี ญะซำกุมุลลอฮุค็อยร็อน ครอบครัวเเละคนรอบข้ำงท่ีคอย
ให้ก�ำลังใจเสมอ คือหนึ่งในควำมโปรดปรำนที่พระองค์ทรงประทำนให้มำกๆเลยค่ะ 
เเละเรำก็หวังว่ำ เพ่ือนๆพี่ๆน้องท่ีอ่ำนมำถึงตรงนี้จะได้เจอตัวเองในเวอร์ชันที่มี
ควำมสุขง่ำยมำกขึ้น ให้อภัยตัวเอง ไม่เก่งก็ไม่เป็นไร ผิดพลำดก็ไม่เป็นไร สู้ใหม่ เชื่อ
มั่นในพระองค์ค่ะ เรำเคยอ่ำนเจอประโยคนึงในหนังสือเพรำะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด 
เขำบอกว่ำ “ดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูกาลของมันเอง ตอนนี้อาจยังไม่ถึง
ช่วงเวลาของคุณ อาจสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่น แต่ถ้าฤดูนั้นมาถึง คุณจะ
งดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น” ดังนั้นอย่ำเพิ่งท้อไปเลยนะคะ  เพรำะพระองค์ทรง
สัญญำกับเรำไว้เเล้วในซูเรำะฮ์อัลบะเกำะเรำะฮ์ อำยะห์ที่ 286 ควำมว่ำ “อัลลอฮ์
ไม่ทรงวางภาระให้เเก่มนษุย์ ด้วยความรบัผดิชอบทีห่นกัเกนิกว่าทีเ่ขาจะเเบกรบัได้”



มัสยิดคอยริสซุนนะห์

 มัสยิดคอยริสซุนนะห์ได้จัดสร้ำงมำ
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2527 ( จดัตัง้มำก่อนขอจดทะเบียน
มสัยดิ 4 ปี ) โดยยืน่เร่ืองรำวขออนญุำตจดทะเบยีน
มัสยดิกบัคณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร 
และได้ให้ควำมเหน็ชอบในกำรขอจดทะเบียน
มัสยิดคอยริสซุนนะห์
 ในกำรประชมุครัง้ที ่7/2531 เมือ่วนัที่ 
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29 ตุลำคม 2531 ต่อมำเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2532 ทำงกรุงเทพมหำนคร ได้รับจดทะเบียนมัสยิดให้กับมัสยิดคอยริสซุนนะห์
ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำกรุงเทพมหำนคร ทะเบียนเลขที่ 137 ที่ตั้งของมัสยิดเลขที่ 33/7 หมู่ 9 ถนน
รำษฎร์พัฒนำ แขวงสะพำนสูง เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร โดยมัสยิดได้รับบริจำคที่ดิน (วะก็อฟ) จำกนำยประมวล(ฮัจยีอิสมำ
แอล) มมุณี จ�ำนวน 1 ไร่ และได้รบัจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ์ิทีด่นิเป็นของมสัยดิเรยีบร้อยแล้วเมือ่วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2533 โดยมี
นำยอนุรักษ์ มุมณี ได้รับแต่งตั้งเป็นอิหม่ำมประจ�ำมัสยิด นำยแสวง แย้มลัง เป็นคอเต็บและนำยย่ำมำรุดดีน ต่ำยหลี เป็นบิหลั่น 
ต่อมำอำคำรมัสยิดเริ่มคับแคบเนื่องจำกได้ใช้อำคำรมัสยิดท�ำกำรสอนอัลกุรอำนและฟัรดูอีนให้กับนักเรียนไปในตัวด้วย ซึ่งมัสยิด
ยังไม่มีอำคำรเรียน ต่อมำมีนักเรียนจ�ำนวนมำกมำเข้ำค่ำยภำคฤดูร้อนทุกปีที่ทำงมัสยิดจัดขึ้น อำคำรสถำนที่ของมัสยิดไม่เพียงพอ

กบัจ�ำนวนนกัเรยีน จงึประชมุคณะกรรมกำร
มสัยดิเพื่อจัดสร้ำงอำคำรเรียนและได้รับ
บริจำคที่ดิน(วะก็อฟ)เพิ่มเติมจำกนำย
ประมวล มุมณี อีก 2 แปลงเนื้อที่ดิน รวม 
138 ตำรำงวำ เพื่อสร้ำงอำคำรเรียน เป็น
อำคำรเรียน คสล. 3 ชั้น
 ต ่อมำบริเวณมัสยิดไม ่มีที่ จัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนและไม่มีที่จอดรถ
เนือ่งจำกเนือ้ทีม่จี�ำนวนจ�ำกดั ก็ได้รบับรจิำค
ทีดิ่นเพ่ิมเติมจำกนำยสมบรูณ์ หวังเสรอีกี 2 แปลง
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เนือ้ทีด่นิ 143 ตำรำงวำและจำกนำยประมวล มมุณอีกี 2 แปลง 
เนื้อที่ดิน 163 ตำรำงวำ ท�ำให้มัสยิดมีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้น มี
พืน้ทีใ่ช้จดักิจกรรมและทีจ่อดรถได้มำกข้ึน ตลอดจนได้รบั
บริจำคที่ดินเพื่อใช้ท�ำสุสำน(กุโบร์)อีก 2 แปลง จำก
นำยอนันต์ ศรีกุเรชำ เนื้อที่ดิน 171 ตำรำงวำ และนำง
เสน่หำ มุมณี อีก 98 ตำรำงวำ รวมเนื้อที่สุสำน(กุโบร์) 
269 ตำรำงวำ และทำงมัสยิดได้ท�ำเรื่องขออนุญำตจัดตั้ง
สุสำนกับทำงส�ำนักงำนเขตบึงกุ่มในขณะนั้น และได้รับใบ
อนุญำตจัดตั้งสุสำนจำกทำงส�ำนักงำนเขตบึงกุ่มให้จัดต้ัง
สุสำนได้
 ต ่อมำเ ม่ือวันที่  23 กันยำยน 2563 ได ้มี

นำงวัฒนำ  พิจำรณ์จิตร และนำงนฤมล บินหะยีสุไลมำน ได้บริจำคที่ดินด้ำนหน้ำมัสยิดจ�ำนวน 9 ตำรำงวำให้กับมัสยิด เพื่อใช้
เป็นทำงเข้ำออก โดยให้ลงช่ือนำยอนรุกัษ์ มมุณ ีอหิม่ำมประจ�ำมสัยดิ และนำยฮำนำฟี กำซนั กรรมกำรมสัยดิแทนมสัยดิไปก่อน 
เนือ่งจำกเจ้ำของทีด่นิอยูไ่กล เดนิทำงไปมำไม่สะดวก จึงให้อหิม่ำมและกรรมกำรมัสยดิเป็นตวัแทนรบัมอบกรรมสทิธ์ิท่ีดนิไปก่อน 
แล้วโอนให้ในภำยหลัง ซึ่งอิหม่ำมและนำยฮำนำฟี กำซัน กรรมกำรมัสยิดก็จะได้ด�ำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้ให้กับทำง
มัสยิดต่อไป
 ปัจจุบันมัสยิดคอยริสซุนนะห์ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของมัสยิดโดยทำงเขตสะพำนสูง ได้เปลี่ยนเลขที่อยู่ให้ใหม่เป็น 
เลขที่ 117 ถนนเคหะร่มเกล้ำ แขวงรำษฎร์พัฒนำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร โดยมี นำยอนุรักษ์ มุมณี เป็นอิหม่ำมประจ�ำ
มัสยิด นำยพิศำล มุมณี เป็นคอเต็บ และนำยเสำวรีย์ สบำยพักตร์ เป็นบิหลั่น 



อนุมัติรับรองฮำลำล
 1. บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 36/4 หมู่ที่ 7 ถนนเลียบคลองจักร แขวงคลองสิบสอง เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ ขอกำรรับรองใหม่ 13 รำยกำร
 2. บริษัท พี อี แอนด์ พี เทค จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ ๑๘๐/๓ ซอยพุทธบูชำ ๓๖ แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุ
กำรรับรอง 1 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 1 รำยกำร และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 3 สถำนประกอบกำร
 2.1 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) ที่อยู่เลขที่ 313 อำคำร ซี.พี.ทำวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 
ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 2.2 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ที่อยู่เลขที่ 222/1398 อำคำรเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้นที่ 11 ถนน
เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
 2.3 บริษัท สห ลอว์สัน จ�ำกัด ที่อยู่เลขที่ 631/7 ตรอกวัดจันทร์ใน แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุ
กำรรับรอง 1 รำยกำร
 3. บริษัท โซดะ หน�่ำเซียน อะโรมำติก (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 1/2 ซอยสุขำภิบำล 2 ซอย 11 แยก 2-3 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 9 รำยกำร
 4. บริษัท บิโล ฟองดู จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 1376/24-29 ถนนพระรำม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุ
กำรรับรอง 281 รำยกำร
 5. บริษัท พีไนน์ คอร์ปอร์เรชั่น จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 4/1-2 ซอยท่ำข้ำม 20 แยก 6-1-2-2-3 แขวงแสมด�ำ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 รำยกำร
  6. บริษัท วำยซีเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ 130 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล�ำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 
ขอต่ออำยุกำรรับรอง 1 กระบวนกำร
 7. บรษิทั กรงุเทพทพิโอสถ จ�ำกดั สถำนทีผ่ลติเลขที ่67/5 ซอยเกิดโชค (ทวีวฒันำ-กำญจนำภเิษก 31) ถนนทววีฒันำ-กำญจนำภิเษก 
แขวงศำลำธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 11 รำยกำร
 8. ม.ศิริสไพซ์โปรดักต์ สถำนที่ผลิตเลขที่ 391 ซอยพัฒนำกำร 20 ถนนพัฒนำกำร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ขอ
ต่ออำยุกำรรับรอง 3 รำยกำร
 9. บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ ๗2/1 ซอยบำงกระดี่ ๓๒ (สมำคม) ถนนบำงกระดี่ แขวงแสมด�ำ 
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 89 รำยกำร
 10. บริษัท สยำมไบโอเบสท์ จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ ๓๐๔ ซอยลำดพร้ำว ๙๔ (ปัญจมิตร) ถนนลำดพร้ำว แขวงพลับพลำ 
เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ ขอเพิ่มกำรรับรอง 30 รำยกำร และผลิตให้กับผู้ว่ำจ้ำงผลิต (OEM) 1 สถำนประกอบกำร
 10.1 บรษิทั โบต้ำ พี เวลิด์ จ�ำกัด ทีอ่ยู่เลขที ่77/109 หมูบ้่ำนโกลด์เด้น เพรสทีจ วชัรพล สขุำภบิำล 5 ถนนสขุำภบิำล 5 แขวงออเงนิ 
เขตสำยไหม กรุงเทพฯ ขอกำรรับรองใหม่ 4 รำยกำร
 11. บริษัท วันไทยอุตสำหกรรมกำรอำหำร จ�ำกัด สถำนที่ผลิตเลขที่ ๒/๔ ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพฯ ขอต่ออำยุกำรรับรอง 5 รำยกำร และขอเพิ่มเติมกำรรับรอง 20 รำยกำร

H
A
LA

L
 เมื่อเดือนมีนาคม 2565 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการ
ประชุมครัง้ท่ี 3/2565 วนัที ่5 มนีาคม 2565 อนมัุติรบัรองผลิตภณัฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการ
ทีข่อรบัรองฮาลาล จ�านวน 27 สถานประกอบการ อนมัุติรบัรองผลติภณัฑ์ของผูว่้าจ้างผลติ 9 แห่ง 
ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จ�านวน 13 แห่ง ยกเลิกการรับรองฮาลาล จ�านวน 10 แห่ง ดังนี้

24
พันธกิจฮาลาล
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์
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 ปัจจุบัน มีค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับศำสนำอิสลำมและ “มุสลิม” ปรำกฏตำมสื่อสิ่งพิมพ์และกำรสื่อสำรต่ำง ๆ มำกพอสมควร  
ซึง่ค�ำศพัท์เหล่ำนี ้จะเป็นทั้งภำษำอำหรับและภำษำมลำยู ท�ำให้ผู้คนในสังคมเกิดควำมเข้ำใจไม่ถูกต้องอยู่เนือง ๆ กองบรรณำธกิำร
วำรสำรมุสลิม กทม. นิวส์ ขอน�ำเสนอค�ำศัพท์ดังกล่ำว ผ่ำนคอลัมน์นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งเรำ

 กอฎี   ผู้พิพำกษำ
 กอรี   ผู้อ่ำน นักอ่ำน ค�ำนี้มักใช้กับผู้อ่ำนคัมภีร์อัลกุรอำนด้วยท�ำนองเสนำะ  ถ้ำผู้อ่ำนเป็นผู้หญิง  
    เรียกว่ำ “กอรีอะฮ์”
 กะปิเยำะฮ์/กะเปี๊ยะ หมวกผ้ำทรงกลม สีขำว ไม่มีปีก ซึ่งมุสลิมนิยมสวม ค�ำนี้เพี้ยนมำจำค�ำว่ำ “กูฟิยะฮ์”
 กะฝั่น   กำรห่อศพด้วยผ้ำขำวธรรมดำ หลังจำกอำบน�้ำให้ศพแล้ว ศพผู้ชำยจะใช้ผ้ำขำว 3 ผืน 
    ส่วนศพผู้หญิงจะใช้ผ้ำขำว 5 ผืน
 กะลิมะฮ์ชะฮำดะฮ์ ค�ำปฏิญำณ/ยืนยันควำมศรัทธำของมุสลิม โดยกล่ำวว่ำ “ลำอิลำฮะอิลลัลลอฮ์ 
    มุฮัมมัดเรำะซูลุลลอฮ์” (ข้ำพเจ้ำขอปฏิญำณว่ำ ไม่มีพระเจ้ำอื่นใด นอกจำกอัลลอฮ์ 
    และมุฮัมมัดเป็นศำสนทูตของอัลลอฮ์) ส�ำหรับบุคคลที่หันมำรับนับถือศำสนำอิสลำมหรือเป็น 
    มสุลมิ จะต้องกล่ำวค�ำปฏิญำณดงักล่ำว และมุสลมิจะกล่ำวค�ำปฏญิำณนีท้กุคร้ังในเวลำละหมำด
 ก๊ะ   ค�ำที่ชำวไทยมุสลิมเชื้อสำยมลำยูและชวำใช้เรียก “พี่สำว”
 กะอ์บะฮ์  อำคำรสี่เหลี่ยมใจกลำงบริเวณมัสยิดอัลฮำรอม ในนครมักกะฮ์ ประเทศซำอุดิอำรเบีย 
    ผูท้�ำพิธฮีจัย์และอมุเรำะฮ์ต้องมำเดินเวยีนรอบกะอ์บะฮ์ 7 รอบ ในฐำนะเป็นส่วนหนึง่ของกำร 
    ท�ำพิธีฮัจย์ กะอ์บะฮ์ถูกสร้ำงขึ้นมำใหม่เป็นครั้งแรกโดยนบีอิบรอฮีม และเป็นกิบละฮ์หรือทิศ 
    ที่มุสลิมทุกคนต้องหันหน้ำมำยังที่นี่ทุกครั้งในกำรละหมำด
 กัฟฟำเรำะฮ์  ค่ำชดใช้กำรท�ำผิดบำงอย่ำง เช่น ผิดค�ำสำบำน หรือกำรท�ำผิดศำสนบัญญัติ 
 กัรบะลำอ์  สถำนที่แห่งหนึ่งในประเทศอิรัก ในอดีต ฮุเซ็นหลำนของท่ำนนบีมุฮัมมัดถูกสังหำรโหด พร้อม 
    กับคนในครอบครัวและผู้ติดตำม เพรำะควำมพยำยำมในกำรทวงต�ำแหน่งผู้น�ำ เนื่องจำกกลุ่ม 
    ชีอะฮ์เป็นผู้สนับสนุนฮุเซ็น ดังนั้น สถำนที่ทำงประวัติศำสตร์แห่งนี้ จึงมีควำมส�ำคัญทำงจิตใจ 
    ส�ำหรับมุสลิมชีอะฮ์ และชำวชีอะฮ์จะเดินทำงไปเยี่ยมเยียนสถำนที่แห่งนี้ เพื่อร�ำลึกถึง  
    เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี
 กำฟิร   ผูป้ฏเิสธควำมศรทัธำในพระเจ้ำและค�ำสอนของพระองค์ หลงัจำกทีไ่ด้รบักำรบอกกล่ำวชีแ้จงแล้ว
 ก�ำปง   หมู่บ้ำนหรือชุมชน
 กิตำบ   หนังสือทั่วไป แต่มักจะถูกน�ำมำใช้เพื่อหมำยถึงหนังสือศำสนำเก่ำ ๆ
 กิตำบุลลอฮ์  คัมภีร์ของอัลลอฮ์ หมำยถึง คัมภีร์อัลกุรอำน
 กบิละฮ์/กบิลตั  ทศิทำงทีม่สุลมิหนัหน้ำในเวลำละหมำด นัน่คอืท่ีกะอ์บะฮ์ในนครมกักะฮ์ เม่ือก่อนหน้ำน้ี กิบละฮ์ 
    แห่งแรกของุมุสลิมคือ “มัสยิดอัลอักซอ” ในกรุงเยรุซำเล็ม
 กิยำมะฮ์   กำรฟื้นคืนชีพหลังควำมตำย
 กิรออะฮ์   วิธีกำรอ่ำนคัมภีร์อัลกุรอำนให้ถูกต้องตำมหลักอักขรวิธี และมีควำมไพเรำะ
 กิศอศ   กำรลงโทษแบบตำต่อตำ ฟันต่อฟัน คือ หำกใครฆ่ำผู้หนึ่งผู้ใด ก็จะต้องถูก
    ประหำรให้ตำยตกไปตำมกัน
 กุบูร/กุโบร์  สุสำนหรือสถำนที่ฝังศพของมุสลิม
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 กุรง   แบบเสื้อตำมประเพณีนิยมของชำวมุสลิม โดยเฉพำะเชื้อสำยมลำยู มีลักษณะคล้ำยเสื้อเชิ้ต 
    ทั่วไป แต่ไม่มีปกคอตั้ง และแขนยำวทรงกระบอก
 กุรบำน   กำรเชือดปศุสัตว์ เช่น แพะ แกะ หรือวัว ในวันอีดิ้ลอัฎฮำ เพื่อพลีอุทิศต่อพระเจ้ำ และเพื่อ 
    เป็นกำรร�ำลึกถึงวีรกรรมควำมศรัทธำของนบีอิบรอฮีม ผู้ยอมพลีลูกของตนเองให้แก่พระเจ้ำ  
    เนื้อสัตว์กุรบำนจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหนึ่งส�ำหรับเจ้ำของสัตว์ที่ถูกเชือด อีก 2 ส่วน จะ 
    แจกจ่ำยให้ญำติพี่น้อง และเป็นทำนแก่คนยำกจน ค�ำว่ำ “กุรบำน” หมำยถึง กำรเข้ำใกล้ชิด 
    พระเจ้ำ อันเนื่องมำจำกกำรเสียสละเนื้อเพื่อน�ำไปแจกจ่ำยเป็นทำน
 (อัล)กุรอำน  คัมภีร์สูงสุดของมุสลิมเป็นโองกำรของอัลลอฮ์ที่ประทำนแก่ท่ำนนบีมุฮัมมัด เป็นภำษำอำหรับ  
    ซึ่งได้รับกำรรวบรวมขึ้นเป็นรูปเล่มหลังกำรเสียชีวิตของท่ำน เป็นธรรมนูญชีวิตของชำวมุสลิม  
    และเป็นแหล่งที่มำเบื้องต้นของกฎหมำยอิสลำม คัมภีร์อัลกุรอำน ไม่เคยได้รับกำรสังคำยนำ 
    หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเลย นับตั้งแต่มีกำรรวบรวมขึ้นเป็นรูปเล่ม
 กุเรช/กุร็อยช์  ชนเผ่ำอำหรับ ซึ่งท่ำนนบีมุฮัมมัดถือก�ำเนิด ชนเผ่ำนี้สำมำรถสืบย้อนเชื้อสำยขึ้นไปได้ถึง   
    “นบีอิบรอฮีม” 
 เกำม์ตุวอ  กลุ่มคนรุ่นเก่ำ เป็นภำษำมลำยูท้องถิ่น ใช้เรียกกลุ่มคนที่ปฏิบัติตำมประเพณีดั้งเดิมบำงอย่ำง  
    จนถอืว่ำเป็นพธีิกรรมทำงศำสนำ ซ่ึงจะขำดเสยีมไิด้ เกำม์มดุอ กลุม่คนรุน่ใหม่ เป็นภำษำมลำย ู
    ท้องถิน่ใช้เรียกกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เห็นว่ำพิธีกรรมบำงอย่ำงที่คนรุ่นเก่ำปฏิบัติกันมำแต่อดีต มิใช่ 
    พิธีกรรมทำงศำสนำ
    ที่มำ :  กรมสำรนิเทศ กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 2552 

 คณะกรรมกำรอสิลำมประจ�ำกรงุเทพมหำนคร ร่วมกบัอหิม่ำมประจ�ำมสัยดิในกรงุเทพมหำนคร จดัสมัมนำ “กระชบัสมัพนัธ์
รงัสรรค์ความรกัและความผกูพนัระหว่างอิหม่ามกบั กอ.กทม.” เพือ่ระดมควำมคิด วำงแนวทำงกำรพฒันำประชำคมมุสลิม กทม. 
โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลำง  ทั้งนี้ ได้จัดสัมมนำ 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภำพันธ์ 2565 และรุ่นที่ 2 เมื่อ
วันที่ 8 – 9 มีนำคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำร กองทัพเรือ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�กรุงเทพมห�นคร
จัดพิมพ์หนังสือวิช�ก�ร เพื่อส่งเสริมองค์คว�มรู้อิสล�มสู่สังคม

30 บ�ท 30 บ�ท 89 บ�ท/ 30 บ�ท 120 บ�ท 80 บ�ท

120 บ�ท80 บ�ท80 บ�ท120 บ�ท250 บ�ท250 บ�ท
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์
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ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสาร : 0-2989-7108 
ต่อ 25-26 เว็บไซต์์ : www.islamicbangkok.or.th  อีเมล์ : islamicbkk@hotmail.com
ที่ปรึกษา : อรุณ บุญชม  จักรกฤษณ์ เพิ่มพูน  สมัย เจริญช่ำง  อำหะหมัด ขำมเทศทอง  ซีรอซันคำร ปำทำน
ที่ปรึกษากฎหมาย :  ประสิทธิ์ มะหะหมัด  วิทยำ บูรณศิล  รอสัก นุชนำรถ  บรรณาธิการ :   ผศ.ดร.วิศรุต เลำะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย :  อนุสิทธิ์ สุขุมำนันท์  อนุสรณ์ องอำจ   มำนัดร ป้อมขุนพรม  ดร.ไพศำล เต็งหิรัญ  วิโรจน์  บุญมำเลิศ 
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์  สะและน้อย  วสันต์  ทองสุข  กรณิศ บัวจันทร์  สุกิจ เหล็งศิริ  เกรียงไกร วัชรปรียำกร  มำนิตย์ กรีมี 
สุรศักด์ิ จ�ำปี  เรวัตร รำมบุตร  อำมีน ดำแหม็ง  พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ เจริญผล  ประสานงาน : มนธรรม โพธ์ิทอง   มำนพ มะดะเรส


