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สารบััญ

	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์”	ของส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครเล่มนี้							
ประจ�าเดือนพฤษภาคม	-	มิถุนายน	2565		เล่มที่	65		
จัดพิมพ์ออกสู่สายตาผู้อ่านทุก	2	เดือน	เพื่อเผยแผ่องค์
ความรู้เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิม	รวมทั้งการเผยแพร่
กิจกรรม/กิจการของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครสู่สาธารณะชน	เป็นส�าคัญ
	 ในช่วงเดือนเมษายน	-	พฤษภาคม	2565		เป็น
ช่วงเวลาของการบ�าเพญ็ศลีอดเดอืนรอมฎอน	ฮ.ศ.	1443	
พี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้ปฏิบัติภารกิจแห่งคุณความดี	
ทั้ ง ต ่ อตน เองและต ่ อประชาสั งคมด ้ วยความ
อิ่มเอิบใจยิ่ง	–	อัลฮัมดุลิลลาฮ์	พร ้อมกับการแพร่
ระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19	สายพนัธุโ์อมคิรอน	(Omicron)	
แพร่กระจาย	และมจี�านวนผูต้ดิเชือ้ใหม่แต่ละวนัลดน้อย
เป็นล�าดับ	 จนดูเหมือนอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อใหม่
และจ�านวนผู้เสียชีวิตมีจ�านวนลดลง	อย่างน่าดีใจยิ่ง			
	 จากแนวโน้มของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 และ
ผู้เสียชีวิตที่ลดลงตามนัยนี้	พออนุมานได้ว่าไทยและ
ประเทศอื่นๆ	 อาจจะต้องเผชิญสถานการณ์แบบ
เดียวกันคือ	 สามารถลดจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงได้
จนต�่ามากเทียบกับฐานผู้ติดเชื้อท้ังหมด	 แต่คงไม่
สามารถท�าให้เป็นศนูย์ได้	หรอืต้องใช้ระยะเวลานานมาก	
กว่าจะเป็นศูนย์	 ซึ่งอาจนานจนกระทั่งได้วัคซีนหรือยา
รักษาโรค	 และเมื่อถึงเวลานั้น	 โควิด-19	 จะกลายเป็น
โรคท้องถิ่นชนิดหนึ่ง	 (Endemic)	 ในลักษณะเดียวกับ
ไข้หวัดใหญ่หรือวัณโรคที่ติดต่อได้ง่าย	 มีอันตราย	 แต่
สามารถรักษาหรือฉีดวัคซีนป้องกันได้
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	 ในขณะเดยีวกนั	 ได้มโีอกาสอ่านบทความวจิยัทีน่่าสนใจ	
เรือ่ง	“The	Halal	and	Haram	Aspect	of	Cryptocurrencies	
in	Islam”	หรอื	“มมุมองฮาลาลและฮารอมของ	Cryptocurrencies	
ในอิสลาม”	โดย		Sudais	Asif,	วิทยาลัยลาฮอร์แห่งศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์	 ปากีสถาน	 เห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ					
จึงขอน�าสาระบางประเด็นมาแบ่งปันสู ่ผู ้สนใจเก่ียวกับ
ประเด็นนี้ด้วย
	 ณ	เบือ้งต้นนี	้ขอน�าค�านยิามหรือค�าอธิบายศัพท์บางค�า
ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้	 มาเกริ่นน�าสู่ความเข้าในสาระส�าคัญ	 กล่าว

คือ	บิทคอยน์	คือ	สกลุเงินดจิติอลหรอืสกลุเงนิเข้ารหสั	(Digital	Assets)	ทีมี่การท�างานบนระบบคอมพิวเตอร์	ความจริง	บิทคอยน์
ก็เหมือนกับสกุลเงินอื่น	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์หรือเงินบาท	ที่สามารถน�าไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการทั่วไปได้ตามปกติ	ทั้งตาม
ร้านค้าทั่วไป	หรือว่าร้านค้าออนไลน์
	 ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่างบิทคอยน์กับสกุลเงินทั่วไปก็คือ	 บิทคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิตอล	 ท�างานบนระบบคอมพิวเตอร์	
เราจึงไม่สามารถจับต้องบิทคอยน์ได้เหมือนการที่เรานับเงินบาทด้วยธนบัตรหรือเหรียญ	ทั่ว	ๆ	ไป	นั่นเอง
	 คริปโทเคอร์เรนซี	 (Cryptocurrency)	 คือ	 หน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยนสินค้า	 บริการ	 หรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น	 ๆ	 สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้	
หากผู้ใช้ยอมรับระหว่างกัน
	 ปัจจุบัน	 คริปโทเคอร์เรนซี	 ยังไม่ถือว่าเป็น	 “เงิน”	 ที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ในโลกรับรองว่าสามารถใช้ช�าระหนี้ได้ตาม
กฎหมาย	(Legal	Tender)	มีเพียงเอลซัลวาดอร์ที่ยอมรับบิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ช�าระหนี้ได้ตามกฎหมาย)	อย่างไรก็ตาม	
Cryptocurrency	 หลากหลายสกุล	 กลับได้รับความนิยมในกลุ่มของผู้ที่เชื่อมั่นว่า	 เทคโนโลยีเหล่านี้	 จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของ
โลกอนาคต	 หรือมีบทบาทส�าคัญในโลกการเงินการลงทุนในอนาคต	 โดย	 Cryptocurrency	 ที่รู้จักกันแพร่หลาย	 เช่น	 Bitcoin	
Ethereum	เป็นต้น
	 โทเคน	(Token)	คือ	หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้น	เพื่อแสดงสิทธิในการร่วมลงทุน	หรือสิทธิอื่นๆ	ที่ได้ท�าการ
ตกลงกับผู้ออกโทเคน	 โดยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้	 เพราะเป็นหน่วยในโลกอินเทอร์เน็ต	 และมีระบบจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย	
ซึ่งระบบนั้นถูกเรียกว่า	บล็อกเชน	(Blockchain)	
	 เงิน	Fiat	หรือ	Fiat	Money	คือ	เงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้	สามารถจับต้องได้	และเป็นเงินที่ไม่มีค่า	แต่จะถูกใช้เนื่องจาก
ค�าสั่งของรัฐบาล	ดังนั้น	คุณค่าของเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายการคลังที่รับผิดชอบและกฎหมายต่าง	ๆ	ประโยชน์ของเงิน	Fiat	คือ	
ช่วยให้ธนาคารกลางสามารถควบคุมเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น	 เนื่องจากสามารถควบคุมจ�านวนเงินที่จะพิมพ์ออกมาได้	 แต่อัตรา
เงินเฟ้ออาจเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสร้างสกุลเงิน	Fiat	มากเกินไป	ถ้าหากปริมาณเงินก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	รัฐบาลพิมพ์เงินมากเกินไป
อาจท�าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงได้
	 Cryptocurrency	 จะต่างจาก	 Fiat	 Money	 ตรงที่	 Cryptocurrency	 ไม่สามารถจับต้องได้	 ท�างานอยู่ภายใต้ระบบ	
Blockchain	ที่ไม่มีตัวกลางอย่างรัฐบาล	ธนาคารกลางเหมือนกับ	Fiat	Money	ซึ่ง	Cryptocurrency	เช่น	บิทคอยน์	จะมีจ�านวน
จ�ากัด	ไม่สามารถผลิตได้เองเหมือนเงินกระดาษ
	 Bitcoin	 ได้รับการถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโลกการเงินอิสลาม	 เมื่อวิเคราะห์เทคโนโลยี	 Blockchain	
พร้อมกับ	Bitcoin	สรุปว่าทั้งสองเป็นไปตามข้อก�าหนดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอิสลาม	นอกจากนี้	ยังมีการเปรียบเทียบโดยระบุว่า	
Bitcoin	ปลอดจากดอกเบี้ย	อัตราเงินเฟ้อและหนี้สิน	บวกกับการใช้การหมุนเวียนอย่างยุติธรรม	ท�าให้เป็นฮาลาลมาก	เมื่อเทียบ



กับเงิน	fiat	ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ในทางกลับกัน	
มีผู้เห็นต่างว่า	แม้	Bitcoin	จะมีลักษณะความ
มั่งคั่งและมูลค่าทางกฎหมาย	แต่ก็ไม่สามารถ
ยนืหยดัเป็นสกลุเงนิได้	 ถงึแม้ได้รบัผลตอบแทน
ก็ตาม	 และจะชอบด้วยกฎหมายตามศาสนา

อิสลามหรือไม่	มุมมองนี้ถูกทบทวนอีกครั้งด้วยจุดยืนใน	Bitcoin	ที่มีคุณสมบัติเป็นสกุลเงิน	โดยมีซะกาตเป็นภาคบังคับในเรื่องนี้	
เน่ืองจากมูลค่าทางการเงินใช้	Bitcoin	เป็นตัวอย่างหลักในการเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะท�าให้การพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลจาก
มุมมองของอิสลาม	ทั้งนี้	ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่	แม้ว่า	Bitcoin	และ	Blockchain	จะอ้างว่า	เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์	แต่ก็เป็น
ความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น	 เนื่องจากปัญหายังคงเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายอิสลาม	 มีการเสนอวิธีแก้ปัญหา	
เพื่อรองรับปัญหาของสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง	และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลใด	ๆ	ผ่านการแนบสินค้าทางกายภาพ
กับสกุลเงินดิจิทัลแต่อย่างใด	
	 นกัวิชาการอิสลามน�าเสนอการฟัตวาทีแ่ตกต่างกนั	 โดยมมุีมมองทีข่ดัแย้งกนัเกีย่วกบัการอนญุาตของ	 Cryptocurrencies	
แกรนด์มุฟตีแห่งอียิปต์	 รัฐบาลตุรกี	 ศูนย์ฟัตวาแห่งปาเลสไตน์	 และเชคไฮตัมจากสหราชอาณาจักร	 ถือว่าสิ่งดังกล่าวเป็นฮารอม	
ในขณะที่คนอื่น	ๆ	เช่น	ดารุ้ลอุลูมซะการียา	ศูนย์ฟัตวาในแอฟริกาใต้	คุณสมบัติ	Bitcoin	เป็นสินทรัพย์	ได้รับอนุญาตให้ค้าขาย	
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล	ส�าหรับคุณสมบัติเป็นสกุลเงิน	อย่างไรก็ตาม	มุฟตีอบูบักร์	ยังคงหักล้างประเด็นที่ต่อต้าน	Bitcoin	
และ	Blockchain	ที่ระบุว่า	Bitcoin	ได้รับอนุญาตในศาสนาอิสลาม
	 การตรวจสอบงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เกี่ยวกับ	Cryptocurrencies	จากมุมมองของอิสลาม	ส่วนใหญ่ได้รับการก�าหนด
เป้าหมายที	่Bitcoin	และ	Blockchain	แม้ว่าสิง่นีจ้ะท�าหน้าทีเ่ป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการประเมนิการปฏบิตัติามหลักชะรอีะฮ์
ของราชาแห่ง	Cryptocurrencies	แต่ก็ไม่ได้ให้ค�าแนะน�าอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ	Cryptocurrencies	และโทเค็นอื่น	ๆ	ที่มีอยู่	
มุฟตีมุฮัมมัด	อบูบักร์	กล่าวว่า	“หลักการและข้อโต้แย้งในการพิจารณาสกุลเงินดิจิทัลประเภทใดก็เหมือนกัน	ดังนั้น	วรรณกรรมที่
มีอยู่เกี่ยวกับ	 Bitcoin	 จึงมีประโยชน์ในวงกว้างเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล”	 และมีทางเลือกอื่นที่แตกต่างจาก	 Bitcoin	 ในแง่ของ
เทคโนโลยีพื้นฐานที่พวกเขาใช้	ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการวิจัยเพิ่มเติม	บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปไกลกว่า	Bitcoin	และแยก
ส่วนอื่น	ๆ 	ของระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัล	รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลส�ารอง	โทเค็นและอนุพันธ์ทางการเงินที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็ว	ๆ 	นี้
ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล	โดยประเมินว่า	มีความสัมพันธ์กับชะรีอะฮ์ในสภาวะต่าง	ๆ	เพื่อปูทางใหม่ส�าหรับนักลงทุนและผู้ค้าขาย
มุสลิม
	 จากการสารัตถะข้างต้น	 สรุปได้ว่า	 ระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลประกอบด้วยองค์ประกอบฮาลาลและฮารอม	 ในการ
วิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลหรือโทเค็น	 เราต้องพิจารณาด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งจากมุมมองทางเทคโนโลยีและทางศาสนา	 ในทางเทคโนโลยี
ระเบียบการฉันทามติ	จะต้องแยกโครงสร้างอย่างมีเหตุมีผล	เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับสารธรรมของอิสลามหรือไม่	โดยผู้เขียน
มีความเชื่อว่า	โปรโตคอล	Proof	of	Work	(PoW)	เป็นฮาลาล	ในขณะที่โปรโตคอล	Proof	of	Stake	(PoS)	เป็นฮารอม	ในทาง
ศาสนา	ข้อห้ามของ	Riba,	Gharar	และ	Maysir	จะต้องถูกตรวจสอบกับทุกธุรกรรมหรือการลงทุน	ด้วยการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือ
ทางการเงิน	 เช่น	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่น	 จึงมีความจ�าเป็นที่เราควรประเมินการปฏิบัติตามมุมมองของชะรีอะฮ์เช่น
กัน	 ในบริบทของสกุลเงินดิจิทัล	แม้ว่าจะพบว่ามีฮารอมก็ตาม	จะไม่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง	แต่รายได้ที่เกิดจาก
แหล่งที่ไม่อนุญาตนั้น	ถือเป็นฮารอม	ซึ่งเป็นสาเหตุจ�าเป็นที่ต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในประเด็นนี้ด้วย
	 ในโอกาสนี้	ขอเรียนว่า	ถึงแม้ไวรัสโควิด-19	จะกลายเป็นโรคประจ�าถิ่น	(Endemic)	ภายในวันที่	1	กรกฎาคม	2565	แต่
การควบคุมความรุนแรงของโรคโควิด-19	ในระดับประชากร	ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน	ที่ยังต้องเว้นระยะห่าง
และรักษามาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	 รวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อและจ�ากัดการ
ระบาดในวงกว้าง	ขอดุอาอ์ให้	“เรา”	ได้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคแห่งการด�าเนินชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าวโดยทั่วกัน	อามีน		
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	 นักนิติศาสตร์อิสลามในยุคก่อน	ได้พยายามอธิบายการเริ่มต้นชีวิตของตัวอ่อน	แต่ไม่ง่ายส�าหรับพวกเขาที่จะใช้เครื่องมือ
สมัยใหม	่ในวิชากุมารเวช		เช่น	กล้องขยายในมดลูก		เครื่องอัลตร้า-ซาวด์		เครื่องตรวจทารกในมดลูก		การติดตามการเจริญเติบโต
ของทางรก	 	 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ในปัจจุบันสามารถถ่ายภาพความเจริญเติบโตของทารกได้	ชั่วโมงต่อชั่วโมง	วันต่อวัน		
จนสามารถกลายเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสมบูรณ์.
	 ด้วยเหตุนี้		ทัศนะของนิติศาสตร์		(หรือบางส่วน)	จะเห็นว่า	ชีวิตคืบคลานเข้าสู่ทารกพร้อมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง	ๆ	
ของทารกในครรภ์		คือประมาณเดือนที่สี่ของการตั้งครรภ์		โดยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวนั้น	เท่ากับเป็นการเริ่มต้นชีวิต
	 เท่าที่ปรากฏหลักฐานทางศาสนาในเรื่องดังกล่าว		คือฮะดีษจากท่านรอซู้ล	(ศ็อลฯ)		ว่า		(คนหนึ่งจะอยู่ในครรภ์ของมารดา
เป็นเวลาสี่สิบวัน	ในสภาพการปฏิสนธิ		แล้วกลายเป็นเลือดก้อนในเวลาเท่ากันนั้น		แล้วกลายเป็นเนื้อก้อนในเวลาเท่ากันนั้น		
หลังจากนั้นมาลาอิกะฮ์จะถูกส่งไป	และใส่วิญญาณเข้าไปในทารก)		เป็นฮะดีษซอเฮียะฮ์
	 นักวิชาการนิติศาสตร์บางท่าน	เข้าใจจากฮะดีษดังกล่าวว่า	ชีวิตเริ่มต้นในทารกภายหลังจากวิญญาณเข้าไป		คือภายหลังจาก		
120		วนั		นบัตัง้แต่ตัง้ครรภ์		ด้วยเหตน้ีุจึงพบว่าบางส�านกั		(มซัฮบั)		จงึอนญุาตให้ท�าแท้ง		(เพราะมเีหตจุ�าเป็น)		ก่อน		120		วนั		เช่นเดยีวกบั
ศักดิ์ศรีของทารกจะถูกคุ้มครองภายหลังจากเดือนที่สี่		โดยถือเป็นมติของทุกส�านัก	(มัซฮับ)
	 ต้นศตวรรษท่ีย่ีสบิหรอืหลงัจากน้ันเล็กน้อย	และภายหลังจากการประดิษฐ์กล้องขยาย	และความก้าวหน้าในวชิาการชนัสตูร		
และวิชากุมารเวช…ฯลฯ		จึงมีความมั่นใจได้ว่าจะไม่ทิ้งโอกาสของความสงสัยว่าชีวิตจะเริ่มต้น	(ภายในมดลูก)	นับตั้งแต่วินาทีแรกของ
การต้ังครรภ์	ภายหลงัจากการปฏสินธ	ิ 	และการสร้างตัวของไข่ต่อ	จากนัน้มบีางทศันะกล่าวว่า	ทารกนบัตัง้แต่ช่วงแรกของการตัง้ครรภ์		
เป็นสิ่งมีชีวิต		มีศักดิ์ศรี		และไม่ยินยอมให้ล่วงละเมิดต่อสิ่งมีชีวิตนี้
	 ข้อเท็จจริงทางวิชาการนี้	ได้กลายเป็นหลักทางศาสนาและกฎหมายได้ถูกน�ามาอภิปรายในท่ีประชุมสัมมนาต่างๆ	ที่มีการ
ศึกษาค้นคว้าเรื่องการท�าแท้ง		และท่าทีของอิสลามถึงเรื่องนั้น
	 แต่ข้าพเจ้ายังไม่มีความมั่นใจต่อผลลัพธ์ที่ได้นี้…	 และมีความรู้สึกว่าในผลลัพธ์ของมัน	 	 มีการละเลยไม่สนใจ	 ต่อความหมาย
ของฮะดีษในเรื่องนี้		และมันโน้มเอียงที่จะยึดถือทัศนะของวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่าการเริ่มต้นชีวิต		หมายถึงการเริ่มศักดิ์ศรีของทารก

	 ขณะทีเ่ราพบว่า	วทิยาศาสตร์ก้าวหน้าไปรวดเรว็มาก…	เรากจ็ะพบว่าวทิยาศาสตร์กม็กีารเปลีย่นแปลง	!	เป็นทีป่รากฏ	-	เช่นกนั	-	โดย
ไม่มข้ีอสงสยัว่า	ชวีติเริม่ต้นก่อนจะมกีารปฏสินธ	ิ(ผสมกัน)		และเกิดเป็นทารก		หรอืเป็นไข่	?!		ชวีติมอียูแ่ล้วในเชือ้สเปิร์ม	และมีอยู่แล้ว
ในไข่ที่ออกมาจากรังไข่ของสตรี		ซึ่งทั้งสองนั้นมีชีวิตในตัวเองตามหลักวิชาการ		การปฏิบัติการปฏิสนธิ		และการต้ังครรภ์		เป็นการ
ท�าให้ชีวิตที่มีอยู่ก่อนนั้นด�าเนินต่อเนื่องไป.
	 ดังเป็นที่ทราบดี	-	ทั้งประเพณี		และหลักศาสนา	-	ว่าชีวิตเบื้องต้น		หรือ		พื้นฐานในไข่หรือเชื้อสเปิร์ม		เป็นชีวิตที่ยังไม่มี
ศักดิ์ศรี		และศาสนาไม่ห้ามท�าลายโดยอาศัยหลักฐานที่ว่า		เชื้อสเปิร์มนับล้าน	ๆ	ตัวอาจถูกท�าลาย		หรือถูกทิ้งไปโดยไม่มีบาป		และ
ทุกเดือนที่สตรีวัยผู้ใหญ่ก็จะสูญเสียไข่ไปโดยไม่มีการผสม		และไม่มีบาป

	 ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติม	ข้อเท็จจริงทางวิชาการดังต่อไปนี้		คืออาจ
เกิดการตั้งครรภ์ข้ึนได้จากการผสมกันระหว่างไข่กับเช้ือสเปิร ์ม		
แต ่ครรภ ์นี้ผิดปกติ	และเรียกครรภ ์นี้ว ่า		เป ็นแบบพวง		หรือ
รปูกระเพาะสัตว์		ครรภ์ทีจ่ะเกิดจากการปฏสินธนิีจ้ะเป็นก้อนจากเส้นใย
ในรูปของถุงน�้าลักษณะคล้ายพวงองุ่น		จะไม่สามารถพัฒนาเป็นทารก
หรือมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้		ในทางการแพทย์ถือว่าจ�าเป็นต้องท�าแท้ง
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การตั้งครรภ์ลักษณะนี้		และต้องท�าให้มดลูกสะอาดทันทีที่ตรวจพบ	เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับมารดา
	 ดังน้ันเป็นทีรู้่กนัในทางวชิาการว่า	 ไม่ใช่ว่าการผสมกนัระหว่างเชือ้สเปิร์มกับไข่ทกุครัง้	 จะต้องเป็นการปฏสินธเิป็นทารกท่ีมชีวีติ			
แต่อาจเกิดเป็นทารกทีพิ่การ		หรอืไม่สมประกอบ		และจะยังคงอยูใ่นมดลกูชัว่ระยะเวลาหนึง่		ซึง่อาจเป็นเวลาหลายสปัดาห์ก่อนจะแท้ง
โดยอัตโนมัติ		หรือท�าให้พ้นจากมดลูกไป.
 สรุปได้ความว่า		:		การตั้งครรภ์ทุกครั้งไม่ได้หมายความว่า	จะก่อให้เกิดเป็นมนุษย์		หรือเป็นคนที่มีศักดิ์ศรี		และจ�าเป็นต้อง
ด�ารงรักษาไว้	?
 ดังนั้น จึงเกิดค�าถามที่จะต้องน�าไปอภิปรายดังต่อไปนี้  : 
	 -		ผลจากการผสมกันของเชื้อสเปิร์มกับไข่		เมื่อใดจึงจะเกิดความมีศักดิ์ศรี	และสิทธิต่างๆ	?
	 -		ความมีศักดิ์ศรีของทารก	จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด	?
	 ในความเห็นของทัศนะที่ว่า	ศักดิ์ศรีของทารกและครรภ์จะเริ่มต้นตั้งแต่ทารกนี้	จะกลาย	เป็นมนุษย์และเป็นคนที่สมบูรณ์.
	 ดังน้ันมนษุย์		หรอืทารกทีม่คุีณสมบตัแิละรปูร่างของมนษุย์แล้ว		ถอืว่าเป็นผูท้ีม่ศีกัดิศ์รี		และสทิธต่ิางๆ		จงึไม่ใช่ว่าทกุสิง่ทีมี่ชวีติ		
(หรือมีสื่อของชีวิตอยู่ในสิ่งนั้น)		ในมดลูกจะได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องถึงขนาดนี้	?
	 เมื่อเราติดตามชีวิต(ของมนุษย์)ภายในมดลูกเราก็จะพบว่า	มันผ่านขั้นตอนต่างๆ	มากมาย		คัมภีร์อัลกุรอานได้บรรยาย
ขั้นตอนต่างๆ	เหล่านี้อย่างละเอียด
	 อัลลอฮ์ตาอาลาตรัสว่า	ความว่า		:		
 “แท้จริง เราได้สร้างมนษุย์ขึน้มาจากธาตดุนิ  หลังจากนัน้เราได้สร้างเขา ขึน้มาจากการปฏสินธใินทีพ่�านกัอันมั่นคง หลังจากนั้น
เราได้สร้างจาการปฏิสนธินั้น เป็นก้อนเลือด เราได้สร้างก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อ เราได้สร้างก้อนเนื้อเป็นกระดูกเราได้หุ้มห่อ
กระดูกด้วยเนื้อ  หลังจากนั้นเราได้สร้างเขาเป็นรูปร่างอีกอย่างหนึ่ง  อัลลอฮ์ทรงจ�าเริญยิ่ง พระองค์เป็นผู้สร้างที่งดงามที่สุด”  
(อัลมุอ์มินูน	12-14)

ผลการจัดรายการ Muslim Bangkok & Ramadan Life ผ่านเพจของ สกอ.กทม.

	 ในช่วงเดือนรอมฎอน	 ฮ.ศ.	 1443	 ที่ผ่านมา	 ส�านกังาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	 โดย
ฝ่ายสือ่สารองค์กร	ได้จดัรายการ	“มสุลมิบางกอก	&	รอมฏอนไลฟ์”	
ผ่านทางช่องทางเพจ	ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร	ทกุวัน	ตัง้แต่เวลา	17.30-18.30	น.
	 จากการจดัรายการดงักล่าว	ได้เชิญวทิยากรหลายท่านท่ีมี
ความรูค้วามสามารถร่วมพูดคุยในรายการ	เช่น	งานเลขานุการ	
งานประสานงานกลุ่มมสัยดิ	 งานทะเบยีน	 งานกองทุนซะกาตและ
สวสัดกิารสงัคม	 งานพฒันาบคุลากร	 งานการศกึษา	 งานกิจการ
ฮจัย์	และการถามตอบปัญหาศาสนา	เป็นต้น	

	 รายการนีเ้ป็นโครงการท่ีจดัต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	2	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างการรบัรู้	บอกเล่าข้อมลูข่าวสาร	กจิกรรมต่าง	ๆ	ของ
คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานครแก่บุคคลท่ัวไปและกลุม่คนรุน่ใหม่	โดยมผีูเ้ข้าชมรายการ	ตลอดเดือน	จ�านวน	279,817	คน
ผลสมัฤทธิจ์ากการจัดรายการนี้	 คือ	 สามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มคนรุน่ใหม่ให้ทราบถงึบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานคร	กจิกรรมการกุศลต่าง	ๆ	รวมทัง้การมอบทนุการศกึษาแก่ผูด้้อยโอกาสการระดมเงนิซะกาต	เงนิบรจิาคท่ัวไป	
ฝ่ายสือ่สารองค์กร	คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	มคีวามคาดหวงัว่า	จะได้จดัรายการลกัษณะเช่นนีอี้กเป็นประจ�าทุก
สปัดาห์	ขอขอบคณุผูส้นบัสนนุรายการทกุองค์กร	และคณะอนกุรรมการฝ่ายสือ่สารองค์กรทกุท่านท่ีช่วยวางแผนงาน	จนบรรลุสู่เป้า
หมายเป็นอย่างดี
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ด้วยในช่วงเดือนรอมฎอน	ฮ.ศ.	1443	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	ได้จัดท�ารายการ	
“วิทยุมุสลิมบางกอง	@	รัฐสภา	ประจ�าปี	2565	ขึ้น	ทางสถานีวิทยุรัฐสภา	FM	87.5	MHz	,	AM	1071	KHz	พร้อมทั้ง	14	เครือข่ายท่ัว
ประเทศ	ตั้งแต่วันที่	2	เมษายน	–	1	พฤษภาคม	2565	ระหว่างเวลา	22.00-01.30	น.	โดยได้รับความอนุเคราะห์และการประสานงาน
อย่างดียิ่ง	จาก	ดร.คัมภีร์	ดิษฐากรณ์	
	 การจัดรายการ	“วิทยุมุสลิมบางกอก @ รัฐสภา ประจ�าปี 2565”	ครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการ
บ�าเพ็ญศีลอดในเดือนรอมฎอน	ฮ.ศ.	1443	เผยแพร่กิจการของ	สกอ.	กทม.	สู่สาธารณชน	และถือเป็นสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
พ่ีน้องประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย	โดยมีช่วงรายการต่าง	ๆ	และผู้รับผิดชอบ/วิทยากรแต่ละช่วงรายการ	ดังต่อไปนี้

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

			8
			9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17

ช่วงรายการ
อัญเชิญอัลกุรอาน
สารธรรมจากอัลหะดีษ
อัลกุรอาน-ธรรมนูญชีวิต		
จัตุรัสอิสลาม		
สรรสาระซะรีอะฮ์		
อิสลาม	360	องศา		
วิสัยธรรม	วิสัยทัศน์		
คลินิกครอบครัว		
นวัตสาระ/จากใจ	ถึงใจ
วงจรฮาลาลบางกอก
ชุมทางซะกาตและสวัสดิการสังคม
เปิดแฟ้ม	กอ.	กทม.	
เส้นทางสู่วิเทศสัมพันธ	์	
อนุฯ	สตรี	สร้างสรรค์		
ศึกษาพาที
เบิกฟ้า	กทม.		
ก้าวใหม่	Gen	Z

ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร
นายชาติชาย	บัลบา/นายนาวาวี			อารวรรณ
นายอรุณ	บุญชม
ผศ.ดร.	อับดุลเลาะ		หนุ่มสุข
นายอาลี	กองเป็ง
นายประสิทธิ์		เจริญผล/นายประสพ		ภู่ส�าลี
นายกอเซ็ม		มั่นคง
ผศ.ดร.	วิศรุต		เลาะวิถี
นายบุญล้อม	สาตและ
นายสมัย		เจริญช่าง
ดร.	ไพศาล	เต็งหิรัญ/นายพิสิษฐ์	อรุณพูลทรัพย์
นายอนุสรณ์		องอาจ/นายทวิช	อารียะกิจโกศล
นายอาหะหมัด	ขามเทศทอง
นายธนารัช		วัชระพิสุทธิ์
นายแพทย์ชาติชาย	วงษ์อารี/ดร.	กัลยานี	เจริญช่าง	นุชมี
นายนริศ		อามินเซ็น
นายซีรอซันคาร		ปาทาน
ดร.	ธีระวุฒิ	มูฮ�าหมัด

	 นอกจากนี้	 ยังได้น�าเทปการบรรยายของนายทองค�า	 มะหะหมัด	 และนายเจริญ	 โต๊ะมางี	 อดีตกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 ผู้ล่วงลับ	 มาเปิดประกอบรายการหลายครั้ง	 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้รับฟังสามารถโทรศัพท์เข้าสู่รายการเพ่ือ
สนทนากับผู้ด�าเนินรายการ		และผู้ด�าเนินรายการจะมอบหนังสือวิชาการต่าง	ๆ	ให้เป็นการตอบแทนอีกด้วย	ทั้งนี้	 เป็นท่ีน่าสังเกตุว่า	
การจัดรายการวิทยุคร้ังน้ี	 ได้รับความสนใจจากผู ้รับฟังเกือบทุกภูมิภาคอย ่างดียิ่ ง เช ่น	 ยะลา	 สงขลา	 นครศรีธรรมราช	
พระนครศรีอยุธยา	ระยอง		ปัตตานี		ภูเก็ต		นนทบุรี		สมุทรปราการ		นราธิวาส	และกรุงเทพมหานคร		ส�าหรับผู้ด�าเนินรายการ	“วิทยุ
มุสลิมบางกอก	@	รัฐสภา	ประจ�าป ี 	2565	ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร		ประกอบด ้วย	
นายมานัดรป้อมขุนพรม	นายสุกิจ	เหล็งศิริ		นายสุรศักดิ์	จ�าปี		นายสันติ	อาลีอุสมาน	และนายอัสมี่	ดีหมัด

 

การจัดทำารายการ “วิทยุมุสลิมบางกอก @ รัฐสภา ประจำาปี 2565”
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ย้อนรอยอดีต
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายู 
(ยุครัตนโกสินทร์)

สมัย เจริญช่าง

ตอนที่ 4

	 ในตอนนีจ้ะขอกล่าวถงึบรรพชนมสุลมิเชือ้สายมลาย	ูในยคุต้นรตันโกสนิทร์	
โดยเริม่จากสมยัปฐมบรมกษตัรย์ิแห่งราชจกัรวีงศ์	คอื	พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช	เป็นต้นไป
	 เริ่มต้นคงต้องย้อนรอยไปถึงปี	พ.ศ.	2310	 เมื่อไทยเราเสียกรุงครั้งที่	2	
จากการท�าลายเมืองศรีอยุธยา	 โดยกองทัพของพม่าในช่วงนั้น	จนถึงยุค
กรุงธนบุรีอีก	15	ปี	คือ	ระหว่างปี	พ.ศ.	2310-2325	ประเทศไทยอยู่ในระหว่าง
การฟ้ืนฟูประเทศไทยอาณาเขต	 แว่นแคว้นท้ังหลายแตกกระจัดกระจาย	 ยงัไม่รวมกัน
เหนยีวแน่นเป็นปึกแผ่นเหมอืนเช่นสมยักรงุศรอียธุยาเป็นราชธาน	ีในยคุนัน้	หวัเมอืง
ทางตอนใต้หลายเมืองเช่นเมืองปัตตานี	 และเมืองประเทศราชในแหลมมลาย	ู
ต่างต้ังตนเป็นอิสระไม่ยอมข้ึนต่อกรุงธนบุรี	 จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็น
ราชธานีเริ่มปี	พ.ศ.	2325	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2328	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รชักาลที	่1	ได้ส่งพระอนชุา	คอื	สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานมงคล	(พระเจ้าเสอื)	
เป็นทพัหลวง	มพีระยาราชบงัสนั	(แม้น)	ขนุนางมสุลมิเชือ้สายสลุต่านสลุยัมาน	ชาร์	
ซึ่งเป็นแม่ทัพเรือในสมัยรัชกาลที่	 1	 เป็นแม่ทัพหน้า	 สมทบด้วยเจ้าพระยานคร	

แห่งเมืองนครศรีธรรมราช	และเจ้าบุญหุ้ย	เจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้น	ได้ร่วมกันยกตราทัพไปตีเมืองปัตตานี	เพื่อให้สวามิภักดิ์กับ
ราชอาณาจักรไทย	(สยามประเทศ)	ในการปราบปรามครั้งนั้น	เจ้าเมืองปัตตานีขัดขืนไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นดังแต่ก่อน	จึงจ�าเป็นต้อง
มกีารสูร้บกนัข้ึน	เมอืงปัตตานใีนสมยันัน้ตัง้อยูท่ีก่วัลาปัตตาน	ี(ปากอ่าวลุม่น�า้ปัตตาน)ี	ปัจจุบนันีอ้ยูใ่นท้องทีต่�าบล	บานา	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดปัตตานี	 มีค�าบอกเล่าจากคนรุ่นบรรพชนยุคก่อนเล่ากันว่า	 ชัยภูมิของเมืองปัตตานีนั้น	 มีปราการคือก�าแพงเมืองโดยรอบ
เป็นก�าแพงก่ออิฐถือปูน	 นอกก�าแพงเมืองซึ่งมีป่าไผ่ปลูกล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง	 ยากแก่การที่ทหารจากพระนครและทหารจากเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา	 จะจู่โจมเข้าตีโดยง่าย	 ในครั้งนั้น	 เจ้าบุญหุ้ย	 เจ้าเมืองสงขลา	 ได้แนะน�าสมเด็จพระเจ้าเสือ	
(สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	พระอนุชาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	1)	ซึ่งเป็นแม่ทัพหลวงจากพระนครว่า	ให้ยิงกระสุน
ปืนใหญ่	 ซึ่งเป็นกระสุนเหล็กพร้อมเงินเหรียญกษาปณ์	 (เงินพดด้วง)	 ซ่ึงท�าจากเงินบริสุทธิ์	 ให้ตกลงในป่าไผ่รอบก�าแพงเมือง
ปัตตานใีนทกุๆ	 ด้าน	หลงัจากกองทพัพระนครด�าเนนิการตามแผนแล้ว	กองทหารจากพระนครและคณะทัง้หมด	 ได้ท�าทียกทัพกลับ	
โดยได้ถอยทัพมาตั้งอยู่ที่บ้าน	“หน้าทัพ”	หรือ	“นาทับ”		เมืองจะนะ	ในเขตเมืองสงขลา	ระยะเวลาหนึ่ง	ฝ่ายทหารเมืองปัตตานีที่
ถอือาวธุรกัษาป้อมปราการเมอืง	เข้าใจผดิคดิว่า	ทหารกรงุเทพกับคณะ	เลกิทัพกลบัหมดแล้ว	ประกอบกบัมคีวามโลภอยากได้เงนิตรา	
(เงินพดด้วง)	 ที่ตกหล่นอยู่ในป่าไผ่	 จึงได้พร้อมใจกันต่างลงมาจากหอก�าแพงเมือง	 ท�าการถากถางต้นไผ่จนหมดสิ้น	 เพื่อเก็บเงิน
พดด้วงเป็นรายได้ส่วนตน	ในที่สุดป่าไผ่รอบก�าแพงเมืองปัตตานี	ก็เหี้ยนเตียนหมดสิ้น	กองทัพไทยได้ยกทัพกลับไปปัตตานีอีกครั้ง	
คราวนี้ไม่มีปราการขวางกั้น	 ด�าเนินการได้โดยสะดวก	 สามารถยกกองก�าลังเข้าตียึดเมืองปัตตานีได้	 โดยได้น�าปืนใหญ่ของเมือง
ปัตตานี	ลงเรือมาพระนคร	2	กระบอก	พร้อมด้วยกวาดต้อนขุนนางและครอบครัวเมืองปัตตานีลงเรือมาด้วย	บางส่วนก็ได้ไล่กวาด
ต้อนเดินเท้ามาทางบกกลับพระนคร	บ้างก็เล่าว่า	 มีการร้อยหวาย	 เกรงกลัวว่าเชลยเหล่านั้นจะหลบหนี	 มีการเล่าว่า	ปืนปัตตานี
กระบอกตัวผู้ได้พลัดตกจากเรือ	 จมหายไปในทะเล	 เหลือแต่กระบอกตัวเมียเพียงกระบอกเดียว	 ที่ถูกน�าเข้ามาถึงพระนคร	
(ปัจจุบันปืนใหญ่นางพญาตานี	ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหม)	
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ส�าหรับเหล่าขุนนาง	ข้าราชบริพารของ
ปัตตานนีัน้	พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี	1	ได้โปรดเกล้าฯ	
ให้ตั้งบ้านเรือนอยู	่ในเขตพระนครช้ันใน	คือ	ท่ีบ้าน
ตกึดนิ	(ถนนราชด�าเนนิกลางในปัจจบัุน)	บ้านบางล�าพ	ู
(ถนนตานี	ถนนจักรพงษ์	ในปัจจุบัน)	ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่	 3	 ลูกหลานคนกลุ่มนี้ได้ขยายถิ่นฐานไป
อยูท่ีริ่มคลองมหานาค	(มสัยดิมหานาค	ในปัจจุบัน)		
ชุมชนย่านมัสยิดบ้านตึกดิน	 และชุมชนมัสยิด
จักรพงษ์	บางล�าพู	(ไม่ใช่บางล�าภูอย่างที่มีคน
เขียนผิดๆ	 กันอยู่มากเพราะ	 “ล�าพู”	 เป็นช่ือไม้

ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง	 ขึ้นอยู่ริมน�้าในบริเวณป่าชายเลน	 มีลักษณะปลายแหลม	 สมัยก่อน	 น�ารากต้นล�าพูมาใช้ประโยชน์เป็นจุกอุด
ปากขวด)	และชุมชนมัสยิดมหานาค	อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพวกผู้ดีเก่า	มาจากขุนนางในเมืองปัตตานีเดิม	ชุมชนเหล่านี้	
มีขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรม	 และรสนิยมในการด�ารงชีวิตแตกต่างไปจากกลุ่มมุสลิม	 ลูกหลานชาวปัตตานี	 ที่ประกอบ
อาชพีทางการเกษตร	 ซึง่มอียูม่ากมายในเขตกรงุเทพมหานครรอบนอก	 และจงัหวดัปรมิณฑลของกรงุเทพมหานคร	 อย่างเหน็ได้ชดัเจน	
(เหตุการณ์ในอดีตและที่หลงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบัน)	ชาวเมืองปัตตานีอีกส่วนหนึ่ง	เจ้าพระยานคร	แห่งเมืองนครศรีธรรมราช	ได้
น�าขึ้นมาอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็มี	 หลักฐานปรากฏอยู่เห็นได้ชัดเจน	 เช่น	 ปัจจุบันมีชุมชน	 “บ้านปัตตานี”	 อยู่ในเขตอ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	อยู่ใกล้กับสนามบินนครศรีธรรมราช	ในปัจจุบัน	ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษายาวีสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน
	 ส�าหรับทางเมืองปัตตานีนั้น	พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	1	ได้ทรงโปรดฯ	ให้ผู้มีเชื้อสายเจ้าเมืองปัตตานีคนเดิม	เป็นเจ้าเมือง
ปกครองดูแลต่อไป	แต่ให้เปลี่ยนอยู่ภายใต้อ�านาจการปกครองของเมืองสงขลาอีกชั้นหนึ่ง	หลังจากนั้นต่อมาในปี	พ.ศ.	2334	
เจ้าเมืองปัตตานี	 ได้ก่อการแข็งเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 จึงท�าการปราบปรามลง
อย่างราบคาบ	และได้กวาดต้อนพลเมืองออกจากปัตตานีขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก	เพื่อน�าขึ้นมาอยู่ในกรุงเทพหลายพื้นที่	รวมทั้ง
บริเวณปริมณฑลของกรุงเทพด้วย	 เช่น	 ปากลัด	 (นครเขื่อนขันธ์)	 อ�าเภอพระประแดง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ทุ่งครุ	 บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา	 สวนพลู	 ฝั่งธนบุรี	 และบางส่วนก็ได้น�ามาปล่อยไว้ในที่ราบลุ่มนอกพระนครฝั่งตะวันออกละแวก	 คลองประเวศ	 เช่น	
บริเวณปากคลองเคล็ด	 (มัสยิดอัลกุ๊บรอ)	 และคลองแสนแสบ	 บางส่วนก็น�าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ขนานแม่น�้าเจ้าพระยา	 เหนือกรุงเทพ
ขึ้นไป	เช่น	ที่บ้านท่าอิฐ	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	เป็นต้น
	 เหตุการณ์ครั้งนั้น	 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 1	 จึงเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แข็งเมืองขึ้นอีก	 จึงได้หาทางป้องกัน	 โดยมีพระ
ราชด�าริจะแบ่งเมืองปัตตานี	ออกเป็นหัวเมืองย่อยๆ	ในราว	พ.ศ.2351	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้แยกเมืองปัตตานีออกเป็น	
7	หัวเมือง	บังเกิดผลส�าคัญกล่าวคือ	ค�านึงว่าเมืองใดมีคนไทยพุทธอาศัยอยู่มาก	ก็ให้คนไทยพุทธเป็นพระยาเมือง	เมืองใดมีคนไทย
มุสลิมอาศัยอยู่มาก	 ก็ให้คนไทยมุสลิมเป็นพระยาเมือง	 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐประศาสโนบาย	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้
พระยาอภัยสงครามไปเป็นผู้แบ่งเมืองปัตตานี	ออกเป็น	7	หัวเมือง
	 1.	เมืองปัตตานี	 	 ให้ต่วนสุหลง	 เป็นพระยาเมือง
	 2.	เมืองหนองจิก		 ให้ต่วนนิ		 เป็นพระยาเมือง
	 3.	เมืองยะลา	 	 ให้ต่วนยาโล	 เป็นพระยาเมือง
	 4.	เมืองรามันห์	 	 ให้ต่วนมันโซร์	 เป็นพระยาเมือง
	 5.	เมืองระแงะ	 	 ให้นิโต๊ะ		 เป็นพระยาเมือง
	 6.	เมืองสายบุรี	 	 ให้นิเดะ		 เป็นพระยาเมือง
	 7.	เมืองยะหริ่ง	(ยามู)		 ให้พระยาปัตตานี	(พ่าย)	 เป็นพระยาเมือง	และ	เปลี่ยนชื่อเรียกว่า“พระยายะหริ่ง”
                                                                                                                        (โปรดติดตามเล่มต่อไป)
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	 รอมฏอนเดือนแห่งคุณความดีที่ผู้ศรัทธาต่างใช้ช่วงเวลาของเดือนนี้ตักตวงความดี	เพื่อเป็นเสบียงส�าหรับตนในวันที่จะพบกับ
พระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	โดยปกติเดือนนี้จะเวียนมาพบกับชาวโลกเพียงปีละครั้ง	แต่จากข้อมูลทางดาราศาสตร์พบว่า	ในปี	ค.ศ.	2030	
(พ.ศ.	2573,	ฮ.ศ.	1451	)		หรืออกี	8	ปีข้างหน้า	เดือนอนัประเสริฐนีจ้ะเวียนมายงัชาวโลก	2	ครัง้	เนือ่งจากเป็นท่ีทราบกันว่า	ปีฮจิเราะฮ์นัน้
ก�าหนดโดยระบบจันทรคติ	 ต่างกับปีทางเกรโกเรียนที่ก�าหนดตามระบบสุริยคติ	 จึงมีจ�านวนวันมากกว่าจันทรคติปีละประมาณ	 11	 วัน	
เดือนรอมฏอนจึงขยับเลื่อนขึ้นมา	10-11	วันในแต่ละปีจนท�าให้เดือนรอมฏอนเวียนมาบรรจบในปี	ค.ศ.	2030	ถึงสองครั้ง	
	 หลังจากเดือนรอมฏอนผ่านไป	บรรดาสาวกของท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	จะกังวลใจในสิ่งส�าคัญประการหนึ่ง	ดังที่ท่านหญิงอาอีชะฮ์
รอฏิยัลลอฮุอันฮารายงานว่า	เมื่ออายะฮ์กุรอานถูกประทานมาในซูเราะฮ์	อัล-มุมินูน	ความว่า	“และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาได้รับ 
โดยที่จิตใจของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยความหวั่นเกรงว่า แท้จริงพวกเขาต้องกลับไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเขา”	 ท่านหญิงอาอีชะฮ์	
จึงกล่าวแก่ท่านเราะซู้ล	 (ศ็อลฯ)	 ว่า	 “ที่พวกเขาหวั่นเกรงนั้น เนื่องจากการดื่มของมึนเมา หรือลักขโมยกระนั้นหรือ?”	 ท่านเราะซู้ล	
(ศอ็ลฯ)	จงึกล่าวว่า	“พวกเขามิได้หว่ันเกรงอันเน่ืองจากการกระท�าดังท่ีเธอกล่าว แต่ทัง้ทีพ่วกเขาถอืศีลอด,ปฏบิติัละหมาด, บรจิาคทาน 
พวกเขาก็ยังกลัวว่าความดีต่างๆที่ได้ปฏิบัตินั้นจะไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์(สุบฯ)พวกเขาจึงเร่งรีบปฏิบัติแต่ความดี
โดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แม้แต่ชั่วขณะ” 
	 การสะสมความดีในช่วงเดือนอันประเสริฐ	เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความอดทนเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการ	ท้ังด้านจิตใจและ
ภาวะรอบข้างเพื่อบรรลุสู่ชัยชนะที่พระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ทรงสัญญาไว้	หลังจากรอมฏอนจากไป	สิ่งที่ต้องค�านึงถึงคือจะท�าอย่างไรเพื่อ
รกัษาความดท่ีีสะสมไว้น้ันคงอยูอ่ย่างถาวรตราบจนวนัท่ีจะไปปรากฏต่อพระองค์อลัลอฮ์	 (สบุฯ)	 พระองค์อลัลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ทรงเตือนบ่าวของ
พระองค์	 ถงึสิง่ทีจ่ะท�าลายความดจีนไม่เหลอือะไรในวันท่ีต้องกลบัสูพ่ระองค์	 ความว่า	 “โอ้ผูศ้รทัธาท้ังหลาย จงเช่ือฟังและปฏบิตัติามอัลลอฮ์ 
และทา่นเราะซู ้ลของพระองค์ และจงอย่าท�าให้การงานของพวกสู ้ เจ ้าต ้องมลายไปส้ิน”	 (มุฮัมมัด	33)	จากด�ารัสของ
พระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ในอายะฮ์นี้	ท�าให้เข้าใจเจตนาความห่วงใยของพระองค์เป็นอย่างดีว่า	ควบขู่กับความดีนั้นมีสิ่งท�าลายแอบแฝงอยู่	
เพื่อปกป้องความดีมิให้ถูกท�าลายจึงจ�าเป็นต้องท�าความรู้จักสิ่งที่ท�าลายความดีเหล่านั้น	
	 พระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ทรงตรัสในซูเราะฮ์	อัลมาอิดะฮ์	อายะฮ์ที่	5	ความว่า	“และผู้ใดปฏิเสธการศรัทธา แน่นอนงานของเขา
ก็สูญสลายไปสิ้น ขณะเดียวกันนั้นในวันปรโลกพวกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”	(อัลมาอิดะฮ์	5)	นักวิชาการด้านความหมายอัลกุรอานได้
อธิบายว่า	 การปฏเสธศรัทธาในที่นี้มิได้หมายถึง	 การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่เพียงอย่างเดียว	 แต่มีความหมายรวมถึงการละเลยที่จะปฏิบัติ
บางค�าสั่งในบัญญัตอิสลามเช่นการละหมาดเป็นต้น	เพราะพฤติกรรมการละทิ้งละหมาดคือพฤติกรรมของผู้ปฏิเสธศรัทธา
	 พระองค์อัลลอฮ์	 (สุบฯ)	 ทรงประนามสิ่งสามประการดังต่อไปนี้ว่าเป็นสิ่งท�าลายความดี	 ดังด�ารัสของพระองค์ความว่า	 “ความ
หายนะจงบงัเกดิแก่บรรดาผู้ละหมาด, คอืบรรดาผู้ทีล่ะเลยการละหมาดของพวกเขา, บรรดาผูท้ีโ่อ้อวดต่อกนั, และบรรดาผูท้ีห่วงแหน
ปัจจัยเล็กๆน้อยๆ (แก่เพื่อนบ้าน)”	(อัล-มาอูน)	จะเห็นได้ว่าการละเลยละหมาดทั้งที่รู้ว่าเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติ	ถือเป็นการท�าลายความดี
ที่สะสมไว้	การโอ้อวดต่อกัน	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ถือว่าเป็นภัยท�าลายความดีทั้งสิ้น	ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	กล่าวว่า	“ในบรรดาสิ่งที่ฉันกลัว
มากที่สุดนั้นคือการตั้งภาคีย่อยๆ คือการโอ้อวดต่อกัน เพราะในวันปรโลกพระองค์อัลลอฮ์จะทรงตรัสขณะที่พระองค์ก�าลังจะทรง
ตอบแทนการกระท�าของมนุษย์ว่า พวกเจ้าจงไปเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากบรรดาผู้ที่พวกเจ้าโอ้อวดเถิด แล้วดูซิว่าพวกเจ้าจะพบสิ่ง
ใดเป็นรางวัลจากพวกเขาบ้าง”	ประการที่สาม	ตามที่ระบุในอายะฮ์นี้คือ	การหวงแหนปัจจัยเล็กๆน้อยๆแก่ญาติและผู้ใกล้ชิด	อาจมองได้
ว่าการหวงแหนเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ใครๆก็ปฏิบัติเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะปฏิเสธค�าขอของผู้อื่น	แต่ส�าหรับอิสลามถือว่า	เป็นพฤติกรรม
ที่มีบทบาทในการท�าลายล้างความดี	และเป็นสิ่งยืนยันว่าอิสลามให้ความส�าคัญต่อสังคมเป็นอย่างมาก	การหยิบยื่นปัจจัยที่จ�าเป็นแก่ผู้อื่น

 วิโรจน์ บุญมาเลิศ
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โดยไม่ค�านึงว่า	ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นชาติใด	ศาสนาใด	คือหลักปฏิบัติอันสูงส่งในอิสลาม
	 สิ่งท�าลายความดีอีกประการหนึ่งคือการล�าเลิกบุญคุณ	 และให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทน	 ดังระบุในด�ารัสของพระองค์อัลลอฮ์	 (สุบฯ)
ความว่า	“ผู ้ศรัทธาท้ังหลาย อย่าให้บรรดาทานของพวกเจ้าต้องไร้ผลด้วยการล�าเลิก เพ่ือให้ก่อความเดือดร้อน ดังเช่น
ผู้บริจาคทรัพย์เพื่ออวดอ้างผู้คน”	 (อัลบะกอเราะฮ์	 264)	 ฉะนั้นหากผู้ใดปฏิบัติเช่นดังระบุในด�ารัสของพระองค์อัลลอฮ์	 (สุบฯ)	 ข้างต้น	
ความดีที่สะสมมากมายในช่วงรอมฏอนก็จะถูกท�าลายจนหมดสิ้น	
	 การละเมิดบทบัญญัติอิสลามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท�าลายความดี	ท่านเซาบานได้รายงานว่า	ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	กล่าวว่า	“ฉันขอ
แจ้งให้พวกท่านทราบว่า มีชนกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉัน ฟื้นชีพมาในวันแห่งการฟื้นคืนชีพด้วยความดีมากมายเท่าภูเขา แต่
พระองค์อัลลอฮ์ (สุบฯ) ทรงท�าให้ความดีของเขาเหล่านั้นกลายสภาพเห็นฝุ่นละอองที่ปลิวว่อนกระจัดกระจาย”	ท่านเซาบานจึงกล่าว
แก่ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	ว่า	“ขอท่านได้อธิบายลักษณะของพวกเขาแก่พวกเราด้วยเถิด เพื่อพวกเราจะได้ไม่ตกเป็นหนึ่งในบรรดาพวก
เขาโดยไม่รู้ตัว”	ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	กล่าวตอบว่า	“พวกเขาคือพี่น้องของพวกท่าน เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับพวกท่าน พวกเขาใช้เวลา
ในยามค�่าคืนปฏิบัติอิบาดะห์เย่ียงพวกท่าน แต่ทว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่เมื่ออยู่ล�าพังลับตาคน พวกเขาก็จะกระท�าการละเมิด
ค�าห้ามของพระองค์อัลลอฮ์ (สุบฯ)”
	 การตัดสมัพันธ์ุเครอืญาติ	 ถอืเป็นหน่ึงในบรรดาสิง่ท่ีท�าลายความด	ี ท่านอะบูฮรุอยเราะฮ์	 รายงานว่าท่านเราะซู้ล	 (ศอ็ลฯ)	 กล่าวว่า	
“ประตูสวรรค์จะถูกเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ (สุบฯ) ทุกคนจะได้รับอภัยโทษ นอกจากชายผู้หนึ่งที่
ตัดสัมพันธุ์กับพี่น้องของตนโดยปราศจากสาเหตุทางศาสนา”
	 ไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่า	การท�าความดีนั้นเป็นสิ่งที่ยากล�าบาก	เพราะต้องอดทน	เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฏอนที่ต้องอดนอนใน
ยามค�่าคืนเพื่อปฏิบัติละหมาด,อ่านอัลกุรอาน,	 และร�าลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์	 (สุบฯ)	 ต้องอดอาหารในยามกลางวันที่อากาศร้อน	 และเมื่อ
รอมฏอนจากไป	สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาความดีที่ได้ปฏิบัติไว้ให้ถาวรตราบจนถึงวันที่ต้องไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ผู้ใดสามารถ
รักษามันไว้ได้	ผู้นั้นคือผู้ได้รับชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้า	......

 สกอ.กทม. ร่วมกับ สนท. จัดอบรมหลักสูตร 
“การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกาห์)”

	 เมื่อวันที่	 28	 พฤษภาคม	 2565	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	ร่วมกับ	สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม	 (สนท.)	 ได้
ร่วมกันการจัดอบรมออนไลน์	หลกัสตูร	“การเตรยีมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกาห์)” 
เพื่อสร้างการรับรู้และเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งงานในอิสลาม	สร้างความ
ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของสามี/ภรรยา	 และพ่อ/แม่ที่มีต่อบุตร	 และสร้างเสริม
จิตวิทยาแห่งการครองรัก	ครองเรือน	และครองธรรมสู่การลดปัญหาครอบครัว	
การจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้	 มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม	 จ�านวน	 153	 คน	 โดย
ก�าหนดเป็นรายวชิา	ได้แก่	อสิลามกบัชวีติ	ค�าสอนของนบมีฮุมัมดั	(ศอ็ลฯ)	กบัการแต่งงาน	
การใช้ชีวติครอบครัวในอสิลาม	อสิลามกับเพศสมัพนัธ์	การมบุีตร	และประเดน็ร่วมสมยั	
และจิตวิทยาการครองรัก	ครองเรือนกับการแก้ปัญหาครอบครัว	
	 ทั้งนี้	 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 “การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน 
(นิกาห์)”	 จะต้องเข้าทดสอบความรู้	 หลังการอบรมแต่ละรายวิชา	 และมีผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า	75%		จึงได้รับ	“วุฒิบัตร”	ของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครด้วย

	 อย่างไรก็ตาม	การอบรมหลักสูตร	“การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกาห์)”	หากมีผู้สนใจที่จะเข้ารับการเข้ารับการ
อบรมอีกในรุ่นต่อไป	สกอ.กทม.	อาจจัดอบรมแบบออนไซต์	ทั้งนี้	ขอให้ติดต่อสอบถาม	หรือแจ้งความประสงค์ได้ท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ตามวันและเวลาราชการ
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	 สวสัดีครบัสาระหน้ารูเ้กีย่วกบัการแพทย์ในวารสารมสุลมิกทม.	NEWS	ฉบบันี	้เราจะดแูลสขุภาพกนัอย่างไรเม่ือหายจากโรคโควิด	–	19	และเรา
จะเป็น	Long	COVID	หรือไม่	เรามาทราบไปพร้อม	ๆ	และขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม		
										เป็นโควิด-19	รักษาหายแล้ว	แต่ท�าไมยังป่วยอยู่	หลายคนมีข้อสงสัย	เนื่องจากผู ้ป่วยโควิด-19	ท่ีรักษาหายแล้วบางราย
ยังรู้สึกมีอาการหลงเหลือต่อเนื่องเป็นเวลานาน		ซึ่งจะพบมากในผู้สูงอายุ	ผู้ที่มีภาวะอ้วน	หรือน�้าหนักเกิน	และผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	ซึ่งกลุ่ม
ที่มีอาการอาจจะมีอาการตั้แต่	1	เดือน	หรือมากกว่า	4-6	สัปดาห์	จะเป็นอาการที่เรียกว่า	Post	Covid	Syndrome	หรือ	Long	COVID	
คือ		อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19
									 เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีลักษณะตายตัว	อาจเหมือนหรือต่างกันในแต่ละบุคคล	ซึ่งผลกระทบของ	Long	COVID	สามารถเกิดขึ้น
ได้ทั่วร่างกาย	 ตั้งแต่ระบบหายใจ,	 ระบบประสาท,ระบบทางเดินอาหาร,หัวใจและหลอดเลือด	 ท�าให้ผู้ที่หายป่วยบางรายยังไม่สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิม	ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้	30-50%	จากจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19	ที่รักษาหายแล้ว
กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะพบอาการ Long COVID
	 -	ผู้สูงอายุ
	 -	ผู้ทีมีภาวะอ้วน
	 -	ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว
	 -	ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต�่า
	 -	ผู้มีในขณะติดเชื้อโควิด-19	

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

มีอาการรุนแรง	 กลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงในการเกิด	
Long	 COVID	 ได้มากกว่ากลุ่มที่ติดเชื้อและไม่มี
อาการ	แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักหรือ
ผู้ป่วยที่ติดเช้ือแบบไม่แสดงอาการก็สามารถมี
โอกาสที่จะเกิดอาการ	 Long	 COVID	 ได้เช่น
เดียวกัน	 แต่จะไม่พบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ได้จาก
การรับวัคซีอาการ	Long	Covid	หรือผลกระทบ
ระยะยาวต่อสุขภาพ	ที่อาจเกิดขึ้นได้	มีอะไรบ้าง
	 -	ปวดหัว	มึนงง	ไม่สดชื่น																																													
	 -	ความจ�าสั้น	สมาธิสั้น
	 -	แสบตา	คันตา	น�้าตาไหล																																											
	 -	คัดจมูก	จมูกไม่ได้กลิ่น
	 -	 การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป	 หรือ
พบอาการชาที่ลิ้นในบางราย
	 -	มีอาการไอ	หอบเหนื่อย	หายใจไม่ทัน																												

รู้จักลองโควิด 
อาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิด-19
“Long COVID”
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	 -	ใจสั่น	เจ็บแน่นหน้าอก	หายใจล�าบาก
	 -	มีไข้																																																																			
	 -	ปวดท้อง	อาหารไม่ย่อย
	 -	ปวดข้อ	กล้ามเน้ือลีบ	กล้ามเน้ืออ่อนแรง																								
	 -	มีภาวะสมองล้า
	 -	นอนไม่หลับ																																																								
	 -	ความดันโลหิตสูง
	 -	วิตกกังวล	ซึมเศร้า

10 อาการ ที่พบมากที่สุดใน Long COVID	คือ	1)	
เหนื่อยล้า,	2)	หายใจไม่อิ่ม,	3)	ปวดกล้ามเนื้อ,	4)	ไอ,	
5)	ปวดหัว,	6)	เจบ็ข้อต่อ,	7)	เจ็บหน้าอก,	8)	การรับรู้
กลิน่เปลีย่นไป,	9)	อาการท้องร่วง	และ	10)	การรับรส
เปลี่ยนไป

ภาวะแทรกซ้อนของโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้
	 -	ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
	 -	มีปัญหาเก่ียวกบัระบบหวัใจและหลอดเลอืด
	 -	ไตวายเฉียบพลัน
	 -	ตับอักเสบเฉียบพลัน
	 -	ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท
	 -	ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ผลข้างเคียงจากการรักษาโควิด-19
	 -	กล้ามเนื้ออ่อนแรง
	 -	ภาวะเครยีดหลงัผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง	(PTSD)
โดยแพทย์จะพิจารณาอาการต่าง	ๆ	โดยแบ่งออกเป็น
 1. อาการที่เกิดขึ้น เกิดจากการนอนโรง
พยาบาลเป็นระยะเวลานาน	 เช่น	 อาการจิตตก	 ซึม
เศร้า	ติดเตียง	แผลกดทับ	ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในส่วน
ต่าง	ๆ
 2.อาการเกิดจากผลแทรกซ้อนที่ได้รับจาก
ยาขณะเข้ารบัการรกัษาโควดิ-19	 ส่วนใหญ่ยารกัษาโรค
โควิด-19	 มักจะไม่พบผลแทรกซ้อนในระยะยาว	
เนือ่งจากผูป่้วยจะได้รบัยาในระยะสัน้	ๆ	แต่อาจสามารถ
พบได้กับยาที่รักษาอาการข้างเคียงอื่น	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น
ระหว่างรักษาโควิด-19	 เช่น	 ยากลุ ่ม	 สเตียรอยด์	
อาการที่อาจพบได้หลังกลับบ้าน	 เช่น	 แสบกระเพาะ	
รู้สึกเหมือนมีอาการกรดไหลย้อน	 ค่าน�้าตาลไม่คงที	่
หรือมีอาการทางเบาหวาน
 3.อาการท่ีเกิดจากผลแทรกซ้อนของโควดิ-19 
อาจเกดิขึน้ได้ในระยะ	1	เดือนถึง	1	เดือนครึ่ง	

แบ่งออกเป็น
	 -	 กลุ่มที่มีอาการต่อเนื่อง	 มาตรวจและไม่พบความผิดปกติ	 เช่น	 หอบ
เหนื่อย	 เพลีย	 รู้สึกเหมือนร่างกายยังไม่ฟื้นการรักษา	 จะรักษาตามอาการ	 รอจน
ร่างกายปรับและฟื้นตัว
	 -	กลุ่มที่มีอาการต่อเนื่อง	มาตรวจและพบความผิดปกติ	เช่น	พบผังผืดที่
ปอด	 หรือพบความผิดปกติที่ปอด	 เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน	 พบความผิดเกี่ยวกับ
หัวใจและหลอดเลือด	ภาวะติดเชื้อ	 เกิดการอักเสบภายในอวัยวะส�าคัญ	ซึ่งพบได้
น้อย	แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้	การรักษาอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
	 -	กลุ่มที่ไม่มีอาการ	แต่ตรวจพบอาการผิดปกติที่ปอด	การรักษาอยู่ภาย
ใต้การดแูลของแพทย์วธิท่ีีดท่ีีสดุในการป้องกันการติดเช้ือไวรสัโคโรนา	 (SARS-CoV-2)	
และป้องกนัการพัฒนาไปสูภ่าวะอาการ	Long	COVID	คอื	การฉดีวคัซนี	ซึง่เรารูด้ว่ีา	
วัคซีนต้านโควิด-19	ช่วยลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและลดอัตราการ
เสียชีวิตได้	นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19	อย่างเคร่งครัด	
โดยการสวมหน้ากาก,	 เว้นระยะห่างทางกายภาพ	 ล้างมือบ่อย	 ๆ	 ไม่ไปในพื้นที่ที่
แออัด	หรือแหล่งชุมชน
ส�าหรับคลินิกในส�านักการแพทย์ที่เปิดให้บริการก็จะมีตามนี้ครับ

	 เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสุดท้ายนี้ผมขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านปลอดภัย
จากโรคภยัไข้เจ็บดูแลและรกัษาสขุภาพ	 รกัษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามยั	 ล้างมอื
กันบ่อย	ๆ 		แยกกันรับประทานอาหาร	เพื่อความปลอดภัยนะครับและขอขอบคุณ
ข้อมูลดี	ๆ	จากโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนลหนองแขม	ครับ	
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	 การประชุมของคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครครั้งที่	4	เสาร์ท่ี	2	เมษายน	2565	และคร้ังที่	5	เสาร์ท่ี	14	
พฤษภาคม	2565	ที่ประชุมได้มีมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่	เพื่อเข้ารับการอบรม
ปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 (2) มัสยิดยัมอียะตุ้นมุสลมีีน (สเุหร่าแดง)	ทะเบียนเลขท่ี	47	เขตคันนายาว	ได้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิ	เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	2565	โดยมนีายวิศรุต		เลาะวถีิ	
เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายมานดัร		ป้อมขุนพรม	นายธนารชั		วัชระพสุิทธ์ิ	เป็น
กรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	 	

 (1) มัสยิดกามาลุลอีมาน (ปากคลองทับช้าง)	ทะเบียนเลขที่	111	เขตประเวศ	
ได้มีการคัดเลือกอิหม่าม	 คอเต็บ	 บิหลั่น	 และกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 6	
มีนาคม	2565	โดยมี			นายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	นายพสิษิฐ์		อรณุพลูทรพัย์	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผู้ได้รบัการคัดเลือก	
ได้แก่
-	ต�าแหน่งอิหม่าม	ได้แก่		นายประเสริฐ		พุ่มเพ็ชร์
-	ต�าแหน่งคอเต็บ	ได้แก่		นายค�ารณ		มูหะหมัดตาเฮต
-	ต�าแหน่งบิหลั่น	ได้แก่		นายฐานัส		พุ่มเพ็ชร์
-	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่

 (3) มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ) ทะเบียนเลขที่	84	เขตดุสิต	ได้มีการ
คัดเลือกอิหม่าม	คอเต็บ	และกรรมการซ่อม	1	ราย	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2565	โดยมี
นายวิศรุต		เลาะวิถี	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายนริศ		อามินเซ็น	นายปรีดา		
หร่ายมณี	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่

	 	 1.	นายวีระ		การะพิทักษ์	 	 5.	นายจ�ารงค์		มูหะหมัดตาเฮต		 9.	นายวิชัย		พุ่มเพ็ชร์
	 	 2.	นายยอด		พุ่มเพ็ชร์	 	 6.	นายกิตติศักดิ์		พุ่มเพ็ชร์			 10.	นายบูบากาส		ทับทรวง		
	 	 3.	นายเดชา		เดวีเลาะ	 	 7.	นายสุริน		อับดุลเลาะ	 	 11.	นายชาตรี		พุ่มเพ็ชร์	 	
	 	 4.	นายสมเดช		มูหะหมัดตาเฮต		 8.	นายสุรชัย		พุ่มเพ็ชร์	 	 12.	นายสมจิตต์		เตาเฟ็ส	

	 -	ต�าแหน่งอิหม่าม	ได้แก่		นายศุภเกียรติ		เกิดอยู่
	 -	ต�าแหน่งคอเต็บ	ได้แก่		นายเกริก		เกิดอยู่
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่		นางปราณี		กลมสูงเนิน

	 1.	นายประสิทธิ์		มูฮ�าหมัด			 5.	นายสมศักดิ์		อาภาพันธุ์	 	 9.	นายวิชัย		โซ๊ะวิเศษ	
	 2.	นายอิสมาแอน		ยะรังวงษ์	 6.	นายสราวุธ		สุธีรธรรม	 	 10.	นายวรดร		มลิวัลย์
	 3.	นายลอมาน		ผิวงาม	 	 7.	นายสุลัยมาน		แสงศรี		 	 11.	นายเลาะ		ลังบุบผา
	 4.	นายอุดม		แสงศรี	 	 8.	นายองอาจ		มาลายู	 	 12.	นางพันทิพา		ล้อมวงศ์

 (4) มัสยิดอัตเตาฮีด (คลองสิบ)	ทะเบียนเลขที่	164	เขตหนองจอก	ได้มีการ
คดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	18	มนีาคม	2565	โดยมนีายประสพ		ภูส่�าลี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	 นายชาติชาย	 	 วงษ์อารี	 นายมานัดร	 	 ป้อมขุนพรม	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่

1.	นายสมาน		เสน่หา	 	 	
2.	นายวินัย	ตงสาลี	 	 	
3.	นายสุระชัย		มังกรวงษ์	 	

4.	นายจรัล		แดงบุหงา	
5.	นายชาญวิทย์		จ�าปีพุทธชาติ
6.	นายสมาวี		สมภักดี

7.	น.ส.	ลัยลา		ลามอ
8.	น.ส.	ก้อมารี		กาเซ็ม	
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1.	นายอนชุา		ลอยมา	 	
2.	นายสรุศกัดิ	์	เหลก็เพช็ร์	
3.	นายสวุทิย์		มฮู�าหมดั	
4.	นายธวชัชยั		หมนัหมอ	

5.	นายธรีะศกัดิ	์	มมีซูอ	
6.	นายลอืชัย		อบับัส
7.	นายสนุทร		บัวเจริญ
8.	นายอศิรา		สนนกิุจ

 (5) มัสยิดดารุน้มู่ฮบิบนี (สนามกลางล�า) ทะเบียนเลขท่ี	 25	 เขตหนองจอก	 ได้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิ	เมือ่วนัที	่18	มนีาคม	2565	โดยมนีายวศิรุต		เลาะวิถี	
เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	 นายชาตร	ี แอนดารสิ	 นายธนารชั	 วชัระพสุิทธ์ิ	 เป็น
กรรมการคดัเลอืก		ผู้ได้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่

9.	นายประสาน		สนนกิุจ
10.	นายตอฮา		มมีซูอ
11.	นายนพินธ์		พุม่แก้ว
12.	นายวบูิลย์		บุญเพชร	

 (6) มัสยดิซอลีฮุสสลาม (บางชัน) ทะเบียนเลขที่	13	เขตมีนบุรี	ได้มีการ
คดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	18	มนีาคม	2565	โดยมนีายวิบลูย์		มขุตารี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายอนสุรณ์		องอาจ	นายสมบัต	ิ	ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	

1.	นายประเสริฐ		หนูเต็บ	 	
2.	นายจ�านงค์		มะหะหมัด	
3.	นายไพศาล		หมดัยซูบ	
4.	นายเสนาะ		พลูทรพัย์	 	

5.	นายฉลอง		ซันประสทิธ์ิ	 	
6.	นายอดลุย์		มดัตาเฮต
7.	นายสมหวงั		ซันประสิทธิ์
8.	นายพฒันา		พิมพสิยั

9.	นายอสิมาแอล		หลงัสนั
10.	นายเกษม		มหูะหมัด	
11.	นายเรวตัร์		หร่ายมะณี
12.	นายสมชาย		พงศ์ตานี	

	 1.	นายไพโรจน์		มาลีเมาะ	 	
	 2.	นายมาลี		หมัดละ	 	 	
	 3.	นายเกษม		ตะเคียนเขตต์	 	
	 4.	นายวรายุทธ		สุขดี	 	 	

 (7) มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม (ทองหล่อ)	ทะเบียนเลขที่	100	เขตวัฒนา	ได้มีการ
คัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2565	โดยมี
นายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายวุฒิวัย		หวังบู่	
นายมูฮัมหมัด		เสน่หา	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
-	ต�าแหน่งคอเต็บ	ได้แก่		นายสุวัฒน์		พวงทองดี
-	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่

5.	นายประเสริฐ		ศิริยะ	
6.	นายสุวิทย์		พวงทองดี
7.	นายประสิทธิ์		หวังหวาน
8.	นายด�ารงค์		มั่นคง

9.	นายสมศักดิ์		เกตุแย้ม
10.	นายเอราวัณ		สุขดี
    
 

 (8) มัสยิดอัลฮุดา (คลองสามประเวศ)	ทะเบียนเลขที่	5	เขตมีนบุรี	ได้มีการ
คัดเลือกอิหม่ามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2565	โดยมีนายวิบูลย์		มุขตารี	เป็น
ประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์	 	องอาจ	นายสมบัติ	 	ซูโอ๊ะ	 เป็นกรรมการ
คัดเลือก	นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	นายไพศาล				เต็งหิรัญ	ผู้ประสานงานกลุ่มมัสยิด	ผู้ได้รับการ
คัดเลือก	ได้แก่	นายวัชระ		ตุ้มเก็น

 (9) มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า) ทะเบียนเลขที่	76	เขตบางกะปิ	ได้มี
การคัดเลือกคอเต็บและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2565	โดยมี
นายวิศรุต		เลาะวิถี	เป ็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายนริศ		อามินเซ็น	
นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
-	ต�าแหน่งคอเต็บ	ได้แก่		นายเลิศศักดิ์		บุญมาเลิศ
-	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่

	 1.	นายเกษม		หมัดนุรักษ์	 	
	 2.	นายประเสริฐ		แอด�า	 	
	 3.	นายอดิศักดิ์		หวังประสิทธิ์	
	 4.	นายประดิษฐ		สุขถาวร	 	

5.	นายสมชาย		แสงเดชา	 	
6.	นายประสิทธิ์		แสงเดชา
7.	นายสนิท		ขามเทศทอง
8.	นายประสิทธิ์		เกิดอยู่

9.	นายวาทิน		ขามเทศทอง
10.	นายสุรัช		หมัดนุรักษ์
11.	นายนัฐพล		หมัดนุรักษ์
12.	นางนัยนา	อุสมาน		ตั้งทับสุนทร



ฝ่ายประสานงานมสัยดิ	กอ.กทม.	แจ้งมสัยดิใน	กทม.
ทราบรายละเอยีดของการประเมนิฯ	ประจ�าปี
-	มสัยดิศกึษารายละเอยีดของแบบประเมนิฯ
-	ด�าเนนิการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิฯ
		แล้วจดัส่งให้ส�านกังาน	กอ.กทม.
คณะผูป้ระสานงานกลุม่พืน้ท่ีมสัยดิออกตรวจสอบมัสยดิ		
ทีป่ระเมนิตนเองผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วรายงานผลให้
ฝ่ายประสานงานมสัยดิ
รวบรวมผลการตรวจสอบของคณะผูป้ระสานงานกลุ่มพืน้ที่
มสัยดิและประมวลผลความส�าเรจ็ในภาพรวมเพือ่น�าเสนอ	
กอ.กทม.
พจิารณาผลการประเมนิการบรหิารงานมสัยดิมาตรฐาน
กทม.	ประจ�าปี	พ.ศ.	2565	และออกประกาศรายชือ่
มสัยดิทีผ่่านการประเมนิฯ
จดัท�าประกาศนยีบตัรให้แก่มสัยดิท่ีผ่านการประเมนิฯ	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2565/จดัพธิมีอบประกาศนยีบัตรมสัยดิ
มาตรฐาน	กทม.

ก.พ.	-	ม.ีค.	2565

ม.ีค.	-	พ.ค.	2565

ม.ิย.	-	ส.ค.	2565

ส.ค.	-	ก.ย.	2565

ต.ค.	2565

พ.ย.	-	ธ.ค.	2565

คณะผูป้ระสานงานกลุม่พืน้ท่ีมสัยดิ

คณะกรรมการอิสลามประจ�ามสัยดิ

คณะผูป้ระสานงานกลุม่พืน้ท่ีมสัยดิ

ฝ่ายประสานงานมสัยิด

กอ.กทม.

ส�านกังาน	กอ.กทม.
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 (10) มสัยดิดารุล้มนูรี (บ้านม้าบน) ทะเบียนเลขท่ี	130	เขตสะพานสงู	ได้มกีาร
คดัเลอืกอหิม่ามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	27	มนีาคม	2565	โดยมนีายอาหะหมดั		ขามเทศทอง	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายทวิช		อารียะกจิโกศล	นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	เป็น
กรรมการ	คัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	ผู้ประสานงานกลุ่มมัสยิด	ผู้ได้รับการ
คัดเลือก	ได้แก่	นายเราะมาน		มานชู

 (11) มัสยิดนูรุ้ลยากีน (จอมทอง) ทะเบียนเลขที่	ธ.20	เขตจอมทอง	ได้มีการ
คัดเลือกคอเต็บ	บิหลั่น	และกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	ซ่อม	1	ราย	เมื่อวันที่
8	พฤษภาคม	2565	โดยมีนายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	
นายพิสิษฐ์	 	อรุณพูลทรัพย์	นายปรีดา		หร่ายมณี	 เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัด
เลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งคอเต็บ	ได้แก่		นายฮารูน		หวังเกษม		
	 -	ต�าแหน่งบิหลั่น	ได้แก่		นายสง่า		บุญมาเลิศ	
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่	นายประยงค์		มเีสมา		

ปฏิทินการประเมิน
การบริหารงานมัสยิดมาตรฐาน กทม. ประจ�าปี พ.ศ. 2565

 ล�าดับที่                                 การด�าเนินงาน                      ระยะเวลา                          ผู้รับผิดชอบ



	 ส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรุงเทพมหานครได้ด�าเนนิโครงการประเมนิการบรหิารงานมัสยิดสู่มัสยิดมาตรฐาน	กทม.ประจ�าปี	
พ.ศ.2565	 ขึ้น	 เพื่อยกระดับการบริหารมัสยิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครเป็นส�าคัญ	
โดยก�าหนดแนวทางการประเมินการบริหารงานมัสยิดรวม	4	ด้าน	ได้แก่	การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ	การบริหารกิจการมัสยิด	การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาคสว่นต่าง	ๆ	และการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้	มัสยิดต้องประเมินตนเองในเบื้องแรก	พร้อมจัดท�าแฟ้มสะสม
ผลงาน	(Portfolio)	เพือ่แสดงหลกัฐานสิง่ทีม่แีละ/หรอืก�าลงัด�าเนนิการประกอบการประเมนิตนเองด้วย		หลงัจากนัน้	ผูป้ระสานงานกลุ่มพืน้ทีม่สัยิดจะ
ด�าเนินการประเมินอีกครั้งหนึ่ง	โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินตนเองของมัสยิดพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	เป็นฐาน	ตามกรอบปฏิทิน
การประเมินมัสยิดมาตรฐาน	กทม.	ประจ�าปี	2565	
	 ส�าหรับมัสยิดที่ผ่านการประเมินมัสยิดมาตรฐาน	กทม.	ประจ�าปี	2565	จะได้รับเกียรติบัตร	เพื่อประกาศเกียรติคุณมัสยิดและ
คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดด้วย	ซึ่งมีแนวทางการประเมินมัสยิด	ดังนี้

แบบประเมินการบริหารงานมัสยิดมาตรฐาน กทม. ประจ�าปี พ.ศ. 2565

ที่ มาตรฐาน

ผลการประเมิน

มี อย
ู่ระ

หว
่าง

ด�า
เน

ินก
าร หมายเหตุ

ไม
่มี

เกณฑ์การประเมินมัสยิดมาตรฐาน กทม.
	 1.	ต้องผ่านมาตรฐานในข้อ	1,6,11,16	(ข้อบังคับ)
	 2.	มีผลการประเมินผ่านมาตรฐานรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	(14	ข้อ)
	 3.	มัสยิดประเมินตนเองเบื้องต้น		แล้วจัดส่งให้ส�านักงาน	กอ.กทม.
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หมวด 1 การส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
เปิดการละหมาดญะมาอะฮ์สม�่าเสมอ
ส่งเสริมและสนบัสนนุการเรยีนการสอน	ดงันี	้2.1	ศนูย์อบรมศาสนาอสิลามและจรยิธรรมประจ�ามัสยิด/โรงเรียน
สอนศาสนาภายใต้การดูแลของมัสยิด	2.2	สนับสนุนให้เยาวชนมีการเรียนรู้ศาสนาอิสลามระดับซานะวีย์
จัดอบรมศาสนธรรมอิสลามส�าหรับผู้สนใจภายในมัสยิดสม�่าเสมอ
จัดอบรมทั่วไป	ดังนี้		4.1	เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน		4.2	มุสลิมใหม่	(มุอัลลัฟ)	ของมัสยิดสม�่าเสมอ
จัดตั้งกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคมประจ�ามัสยิด
หมวด 2 การบริหารกิจการมัสยิด
มีคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดครบถ้วนตามกฎหมาย
มีการจัดท�าทะเบียนสัปปุรุษประจ�ามัสยิด/ปรับทะเบียนสัปปุรุษเป็นปัจจุบัน
จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานฯ	ประจ�าปี	ส่ง	กอ.กทม.	ภายในเวลาตามก�าหนด
กอม.	มีการจัดประชุมไม่น้อยกว่าปีละ	4	ครั้ง
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์	ระบบ	wifi	สนับสนุนระบบบริหารงาน
หมวด 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเยาวชนเพื่อช่วยเหลือกิจการมัสยิด
จัดตั้งคณะอนุกรรมการสตรีเพื่อช่วยเหลือกิจการมัสยิด
อิหม่าม	หรือ	กอม.	เป็นกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับมัสยิด
มสัยดิเป็นเครือข่ายกับส่วนราชการ	เช่น	หน่วยงานของกรงุเทพมหานคร	สถานตี�ารวจ	ฯลฯ	กบัการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง
มสัยดิเป็นเครือข่ายกับภาคประชาสงัคมในพืน้ที	่ได้แก่	คณะกรรมการชมุชน	กลุ่ม	เพือ่ร่วมด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้อง
หมวด 4 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
จัดห้องน�้า/สถานที่อาบน�้าละหมาดของมัสยิดได้เหมาะสมกับจ�านวนผู้ใช้และมีความสะอาดอยู่เสมอ
ด�าเนินการตามมาตรการศาสนสถานปลอดบุหรี่
จัดให้มีบริเวณและสัดส่วนพื้นที่	ดังนี้		18.1	ห้องประชุม	18.2	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด
18.3	ป้ายประชาสัมพันธ์และมีข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นปิดประกาศ	18.4	มุมหนังสือหรือห้องหนังสือ
จัดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดดังนี้	19.1	มีพื้นที่สีเขียว/สวนหย่อมเพื่อความร่มรื่น		
19.2	มีการดูแลสุสานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
มีระบบการจัดการมูลฝอยถูกสุขลักษณะ	(การคัดแยกขยะ,	3R	–	Reduce/Reuse/Recycle)

*1
2

3
4
5

*6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

19

20
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										มุสลิมทุกคนทราบดีว่า	เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่รวมไว้ซึ่งความดีอันมากมาย	อานิสงส์ของความดีบางประเภทอาจส่งผลและได้
รับเฉพาะส่วนตน	เช่นการละหมาดประเภทต่างๆ	การอ่านอัลกุรอาน	การเอี๊ยะติกาฟ	และอานิสงส์ของความดีอีกบางประเภทอาจส่งผล
ทั้งต่อส่วนตนและต่อสังคมในคราวเดียวกัน	เช่น	การถือศีลอด	การบริจาคทาน	และการปฏิบัติดีต่อคนรอบข้าง	ในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมมีการตั้งค�าถามว่า	 สังคมพหุวัฒนธรรมควรได้รับอานิสงส์อะไรบ้างจากรอมฎอนอันประเสริฐ	 มุสลิมจะสงวนความประเสริฐ
ของรอมฎอนไว้เฉพาะในหมู่ตนเท่านั้นหรือ	 มีกิจกรรมใดบ้างที่มุสลิมสามารถสื่อสารยังพี่น้องต่างศาสนิกเพื่อการเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง	
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการสานสัมพันธ์ระหว่างศาสนาในโอกาสเดือนรอมฎอน	ค�าถามเหล่านี้เป็นสาเหตุและที่มาของการจัดโครงการ
รอมฎอนสัมพันธ์หรืออินทผลัมสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมในเดือนรอมฎอน	 โดยสถาบันวะสะฏียะฮ์	 เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
ส�านกัจฬุาราชมนตรร่ีวมกบัฝ่ายส่งเสรมิพหุวฒันธรรม	ในคณะกรรมการอสิลามกรุงเทพมหานครได้ก�าหนดวตัถุประสงค์หลักเพือ่สร้างสัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหว่างผู้น�าศาสนาในระดับต่างๆและเพื่อส่งความปรารถนาดีของพี่น้องมุสลิมยังพี่น้องต่างศาสนิกในวโรกาสของเดือนรอมฎอน
อันประเสริฐซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทยอีกด้วย	

18
สรรสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

									การไปเยี่ยมเยียนศาสนสถานต่างๆทางโครงการฯได้น�ากระเช้าอินทผลัม
หลากหลายสายพันธุ์	 ซึ่งเป็นผลไม้ของเดือนรอมฎอนไปมอบ/ถวาย	 สร้างความ
ผูกพันในเชิงสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้น	 และพร้อมนี้ได้มอบหนังสือของสถาบันวะ
สะฏียะฮ์ฯและวารสารของกอ.กทม.ฉบับล่าสุดที่ลงข่าวกิจกรรมการเยือน
ประเทศไทยของ	ดร.เชคมฮุมัมัด	อบัดุลกะรมี	อลัอซีา	เลขาธิการองค์การสนันบิาต
มสุลมิโลก	 (รอบิเฏาะฮ์ฯ)	 และการเข้าเฝ้าสมเดจ็พระสงัฆราช	ณ	 วัดราชบพธิสถาน
สังฆปรินายกเมื่อ	16	กุมภาพันธ์	2565	อีกด้วย
										ส�าหรับองค์กรศาสนาที่ได้เข้าเยี่ยมมีดังนี้	:
	 1)	 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร	 เขตบางกอกใหญ่	 กทม.	 พระธรรม
วชริเมธ	ี(มชัีย	วรีปญโญ	ป.ธ.๙	,ผศ.ดร.)	เจ้าอาวาส	เมือ่	14	เมษายน	2565	เวลา	09.30	น.
	 2)	 วัดพระยาสุเรนทร์	 เขตคลองสามวา	พระสิทธิสิงหเสนี	 (ดรโสภณ
สิงหเสนี)เจ้าอาวาส	เมื่อ	18	เมษายน	2565	เวลา	09.00	น.
	 3)	 วัดสุทธิสะอาด	 เขตคลองสามวา	พระครูธ�ารงวงศ์วิสุทธิ์	 เจ้าอาวาส	
เมื่อ	18	เมษายน	2565	เวลา	10.00	น.
	 4)	 วัดแป้นทองโสภาราม	 เขตคลองสามวา	 พระครูสถิตธรรมนุศาสก์	
เจ้าอาวาส	เมื่อ	18	เมษายน	2565	เวลา	11.00	น.

มุสลิมกับสังคมพหุวัฒนธรรม ตอนที่ 3 
“โครงการอินทผลัมสัมพันธ์สร้างสรรค์พหุวัฒนธรรมในเดือนรอมฎอน”

										การเดินทางไปเยี่ยมเยือนศาสนสถานของชาวพุทธ	
ชาวคาทอลกิ	 และชาวซกิข์ในช่วงเวลาส้ันๆได้รบัการต้อนรบั
อย่างอบอุ ่นและมิตรไมตรี	 ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการ
สานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 ทบทวนปัญหา
ต่างๆและหาทางออกร่วมกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
เยาวชนคนรุ่นใหม่กับศาสนา	 ปัญหาของกลุ่มคนบางกลุ่ม
ที่สร้างกระแสความเกลียดชังให้เกิดขึ้นระหว่างศาสนา	
ผู้น�าศาสนาทุกท่านที่เข้าพบเห็นตรงกันในเร่ืองกิจกรรม
พหุ วัฒนธรรมที่ ทุ กศาสนาควรริ เ ริ่ มและร ่ วม กัน
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคม	
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	 5)	 อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	 คาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	
เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ	เมื่อ	20	
เมษายน	2565	เวลา	11.00	น.
	 6)	วดัม่วงแค	เขตบางรัก	พระครอูนุสทิธิวั์ชรธรรมเจ้าอาวาส	เมือ่	20	
เมษายน	2565	เวลา	11.00	น.
	 7)	วดัประชมุราษฎร์	เขตล�าลกูกา	พระครไูพโรจน์ธรรมคุณเจ้าอาวาส	
เมื่อ	21	เมษายน	2565	เวลา	09.00	น.
	 8)	ยวุพทุธกิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์	 เขตภาษเีจริญ	
คุณมณเธียร	ธนานาถ	นายกสมาคม	เมื่อ	21	เมษายน	2565	เวลา	11.00	น.
	 9)	สมาคมนามธารสีงัคตัแห่งประเทศไทย	เขตวฒันา	นายอนิ	นฤหล้า	
คณะกรรมการและทีป่รกึษาสมาคมฯ	เมือ่	25	เมษายน	2565	เวลา	10.30	น.
	 10)	 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	 เขตธนบุรี	 พระพรหมบัณฑิต	
ศ.ดร.(ประยูร	 ธมมจิตโต)	 กรรมการมหาเถรสมาคม	 เจ้าอาวาสวัดประยุร
วงศาวาสวรวิหาร	 ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาต	ิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 เมื่อ	 25	 เมษายน	
2565	เวลา	14.00	น.
	 11)	วดับ�าเพญ็เหนือ	เขตมนีบรุ	ีพระครอูดุมจารวุรรณ,	ดร.เจ้าคณะ
เขตมีนบุรี	เจ้าอาวาส	เมื่อ	27	เมษายน	2556	เวลา	09.30	น.
	 12)	 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม(วัดบางชัน)เขตคันนายาว	 พระครู
ประจักษ์ศุภกิจ	เจ้าอาวาส	เมื่อ	27	เมษายน	2561	เวลา	10.30	น.
										นอกจากนี้	ยังมีการเยี่ยมเยือนศาสนสถานจากเครือข่ายของสถาบันฯในภาคอีสาน	โดยอาจารย์ประวีณ	ประพฤติชอบและอาจารย์
อภิรัตน์	อับดุลเลาะห์	เช่น	การเยี่ยมเยือนสังฆมณฑลอุดรธานี	อ�าเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี	พระสังฆราชยอแซฟ	ลือชัย	ธาตุวิสัย	ประมุข
สังฆมณฑลอุดรธานี	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2565	เวลา	09.00	น.	การเยี่ยมเยือนคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรธานี	ศจ.ธีรพันธ์	ขอบใจ	ศิษยา
ภิบาลคริสตจักรสามัคคีธรรมอุดรธานี	ศจ.สีแอ	สุทธิสาร	ประธานคริสตจักรภาคที่	13	จังหวัดอุดรธานี	เมื่อวันที่	20	เมษายน	2565	เวลา	
10.00	 น.	 และวดัโพธสิมภรณ์	 (พระอารามหลวง)	 อ�าเภอเมอืง	 จงัหวัดอดุรธาน	ี พระราชสารโกศล	 เจ้าคณะจงัหวัดอดุรธานี	 เมือ่วนัที	่ 20	
เมษายน	2565	เวลา	09.00	น.เป็นต้น
										การใช้โอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐในการเยี่ยมเยียนและมอบอินทผลัมแก่ต่างศาสนิกที่เป็นผู้น�าศาสนาในพื้นที่ต่างๆ	น�ามา
ซึ่งความรู้สึกที่ดีและความเป็นมิตรไมตรีที่มีต่อกัน	 ความประเสริฐของเดือนรอมฎอนจึงมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะในหมู่มุสลิม	 แต่มันได้แผ่ขยาย
ไปสู่พี่น้องต่างศาสนิกที่อยู่ในสังคมเดียวกันอีกด้วย	เหมือนดังที่อัลลอฮ์	(สุบฯ)	ได้ตรัสถึงท่านนบีมุฮัมมัดความว่า	“เรามิได้ส่งเจ้ามา (เพื่อ
อื่นใด) นอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่ชาวโลกทั้งผอง”	(ซูเราะฮ์	อัลอัมบิยาอ์	อายะฮ์	107)



เป็นตัวเอง
ในแบบฉบับของ“ฮุสนา”

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ	:	นางสาวจิรัชญา	อามินเซ็น
ชื่อเล่น	:	ฮุสนา	(Husna)
อายุ	:	25	ปี
วันเกิด	:	19	พฤศจิกายน	2539
Facebook	:	Jiratchaya	Arminsen
IG	:	@husnarminsen

ประวัติการศึกษา 
มัธยมศึกษา :	 ร.ร	 เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า
อุดมศึกษา : 
	 -	 Bachelor	 of	 Science	 in	
Applied	 Chemistry,	 majoring	 in	
Material	 Science	 (International	
Program),	Chulalongkorn	University,	
Thailand
	 -	Master	of	Science	in	Finance	
(Graduated	 with	 1st	 class	 hon-
ours),	University	of	Southampton,	
United	Kingdom

ประวัติครอบครัว
บิดา	:	นายอารีย์	อามินเซ็น
มารดา	:	นางนิ่มนวล	อามินเซ็น
พี่น้อง	3	คน	เป็นบุตรสาวคนกลาง
พี่ชาย	:	นายสรัล	อามินเซ็น
น้องสาว	:	นางสาวธนพร	อามินเซ็น

เปิดประตูสู่โลกกว้าง
	 การใช้ชีวิตในต่างประเทศครั้งแรกของเรา	เกิดขึ้นในช่วงเรียนปริญญาตรี	ตอน
ท�าโปรเจคจบ	เนือ่งจากเราเรยีนปรญิญาตร	ีท่ีจฬุาฯ	ภาคอินเตอร์	สาขาเคม	ี	ซึง่ทางมหาลยั
ก็จะให้นักศึกษาเลือกได้ว่า	จะท�าโปรเจคจบที่ไทยหรือต่างประเทศ	โดยทางเราเลือกที่จะ
ไปท�าโปรเจคจบที่เมืองเวียนนา	ประเทศออสเตรีย	เนื่องจากทางมหาลัยที่เวียนนามีการ
ท�าแลปวจัิยในหวัข้อท่ีเราก�าลงัสนใจพอดี	 รวมท้ังเมอืงเวยีนนาเป็นเมอืงทีน่่าอยู	่ มวิีวทวิทศัน์	
สถานที่ที่สวยงาม	ซึ่งไม่ใช่นักศึกษาทุกคนที่จะได้ไปท�าโปรเจคจบที่ต่างประเทศ	เนื่องจาก
จะต้องเป็นคนที่ได้เกรดเฉลี่ยเกินเกณฑ์ที่ทางมหาลัยก�าหนดไว้เท่านั้น	 เรามีโอกาสได้ไป
ใช้ชีวิตในเมืองเวียนนาเป็นระยะเวลา	 3	 เดือน	 การเดินทางครั้งนี้เปิดประสบการณ์ชีวิต
เรามาก	 ได้ทั้งไปท�าแลปและได้ไปเที่ยว	 ไปชมบ้านเมือง	 วิถีชีวิต	 และที่ส�าคัญได้ใช้ภาษา	
ถึงแม้การเดินทางครั้งนี้จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆ	 แต่มันกลับสร้างแรงบันดาลใจให้เรา
อยากกลับไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอีกครั้ง

ไม่มีค�าว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นใหม่
	 หลังจากเราเรียนจบปริญญาตรี	เราก็ได้เริ่มท�างานในสายเคมีตามที่เรียนมา	
แต่พอได้ลองท�างานในสายนี้ไปได้สักพัก	กลับมีความรู้สึกว่า	มันไม่ใช่ตัวตนเรา	ท�าไปแล้ว
ชวีติเราไม่มคีวามสขุ	 เราจึงกลบัมานัง่ทบทวนกับตวัเองอีกครัง้ว่า	 จรงิๆแล้ว	 ตวัเองชอบอะไร	
อยากท�าอะไรกันแน่	พอภาพในหัวของเราชัดเจนข้ึน	เรารู้ความต้องการของตัวเอง	
ว่าจรงิๆแล้วเราเป็นคนชอบตัวเลข	ชอบวเิคราะห์	ชอบสายค�านวน	มาตั้งแต่เด็ก		จึงตดัสินใจ
ย้ายสายทันที	 เปลี่ยนจากสายเคมี	 มาสายการเงิน	 ซึ่งทางครอบครัวก็ได้ให้การสนับสนุน	
ให้อิสระเราในการตัดสินใจ	เพราะท่านเห็นเราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว	อย่างน้อยเราก็ได้
ลองจึงท�าให้รู้ว่าสิ่งไหนที่ไม่ใช่ส�าหรับเรา	เราจะได้ไม่เสียเวลาในการเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่	

เรียนต่อปริญญาโทอังกฤษทางด้านการเงิน 
	 การตัดสินใจย้ายสายส�าหรับเรา	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เนื่องจากเราไม่ได้มีพืน้ฐาน	
ประสบการณ์	หรือความรู้ด้านการเงินมาก่อนเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆ	 ท่ีเรียนสายนี้มา
โดยตรงตอนปริญญาตรี	ท�าให้เราอยากเรียนรู ้ศึกษาเพิ่มเติมในด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้น
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จึงตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทด้านการเงิน	 โดยเป้าหมายของเรา	 คือ	 การไป
เรียนต่อทีต่่างประเทศ	 เน่ืองจากเรามีความทรงจ�าทีด่ใีนการใช้ชีวติท่ีต่างประเทศ
จากการท�าโปรเจคที่เวียนนาตอนปริญญาตรี	 บวกกับเราพอมีพื้นฐานทางด้าน
ภาษาอยู่แล้ว	
	 เราใช้เวลาในการเตรียมตัวพอสมควร	ประมาณเกือบ	1	ปีก่อนที่จะได้
ขึ้นไปเรียน	 ทั้งเรื่องการรอเอกสารรับรองจากทางมหาลัยและผลคะแนนสอบ
ภาษาต่างๆ	 โดยตอนแรกเราเริ่มจากการหาหลักสูตรที่เราอยากจะเรียนก่อน	
จากนั้นหาประเทศ	เมือง	และมหาวิทยาลัยที่เด่นในหลักสูตรนั้น	จนสุดท้ายเรา
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่	 MSc	 Finance,	 University	 of	 Southampton	
ประเทศอังกฤษ	ที่เลือกเรียนต่อที่อังกฤษเนื่องจากหลักสูตรปริญญาโทที่อังกฤษ

ใช้เวลาเรียนแค่ปีเดียว	 และ	 Southampton	 ถือเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก	 London	 มาก	 บ้านเมืองสวย	 สงบ	 เหมาะแก่การเรียน	
ประจวบกับพี่ชายเคยเรยีนทีม่หาลยันี	้ จงึพอให้ค�าปรกึษา	 คอยแนะน�าได้	 ท้ังเรือ่งการใช้ชีวติ	 ความเป็นอยู	่ ตึกเรียน	 หรือการเดินทาง	 โดย
ระหว่างที่เรารอเวลาขึ้นไปเรียน	 เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพิ่มเติม	 ทั้งด้านภาษา	 และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน	 มี
การสมัคร	Course	ออนไลน์	สั้นๆเพื่อให้ตัวเองมีความรู้ติดตัวไว้บ้างก่อนขึ้นไปเรียนจริง

ชีวิตในต่างแดน ท้อได้แต่อย่าถอย 
	 ตลอดระยะเวลา	1	ปีในการใช้ชีวิตคนเดียวในต่างประเทศ	ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและน่าจดจ�ามาก	ที่นั่นสอนอะไรเราหลาย
อย่างมาก	มันท�าให้เราโตขึ้น	เปลี่ยนมุมมองความคิดเรา	เรามองโลกกว้างขึ้น	สอนให้เรารู้จักการปรับตัว	เอาตัวรอดและอดทนให้ได้กับ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น	 เพราะเราเป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตนี้ของเราเอง	ซึ่งโชคดีมากที่เราได้เจอกับเพื่อนต่างชาติที่น่ารัก	สังคมที่ดี	ที่คอยช่วย
เหลือเรา	 พากันเรียน	 พากันไปเที่ยว	 นั่งรถไฟข้ามเมืองด้วยกันในวันหยุด	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกัน	 ท�าให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว
หรือเหงาเลย	
	 ในส่วนของการเรียน	 ถือว่าท้าทายมากส�าหรับเรา	 เนื่องจากเป็นสิ่งใหม่	 หลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นมาก	 ทุกคนเรียนกันอย่างจริงจัง	
ท�าให้เราต้องใช้ความพยายามและมีวินัยในตัวเองเป็นอย่างมาก	 ซึ่งก็มีบางครั้งที่เรารู้สึกท้อแล้วก็เครียด	 โดยเฉพาะ	 ช่วงท�าโปรเจคจบ	 ที่
เราต้องท�าทกุขัน้ตอนเองทัง้หมด	 ไม่ว่าจะเป็นการคิดหวัข้อวจิยั	 หรอืกระบวนการท�างานต่างๆ	 ต้องคอยแก้งานและประชุมกับ	 Supervisor	
ทุกสัปดาห์	ซึ่งเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับความเครียดนี้ให้ได้และรีบเดินหน้าต่อ	จนสุดท้ายเราก็ผ่านมันไปได้	

ตั้งเป้าหมายแล้วไปให้ถึง
	 ก่อนไปเรียนต่อ	เราได้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ชัดเจนว่า	เราต้องเรียนจบด้วยเกียรตินิยม	เพื่อโอกาสในอนาคตส�าหรับตัวเราเอง
และเพื่อให้ครอบครัวเราภูมิใจ	เนื่องจากตอนเรียนปริญญาตรีเราไม่สามารถท�าให้เขาได้	จนสุดท้ายเราก็จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ	1	มาจน
ได้ตอนปรญิญาโท	ท�าให้เราเชือ่ว่า	ความพยายามมนัไม่เคยทรยศใคร	แค่เพยีงบางคร้ังเราก็ต้องกล้าท่ีจะเสีย่งและเช่ือม่ันในตวัเองแค่นัน้เอง	

โลกแห่งการท�างาน
	 หลงัจากเรยีนจบปรญิญาโททีอ่งักฤษ	 เรากเ็ริม่สมคัรงานทันที	 โดยบรษัิทแรกๆท่ีตดิต่อให้ไปท�าแบบทดสอบเละสมัภาษณ์	 คือ	ธนาคาร
กสิกรไทย	เราจึงรีบคว้าโอกาสนี้ทันทีเเละตัดสินใจเริ่มท�างานที่ธนาคารกสิกรไทย	ส�านักงานใหญ่	ในต�าแหน่ง	ผู้เชี่ยวชาญงานติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยงธุรกรรมการบริหารเงินและตลาดทุน	(Treasury	and	Capital	Markets	Risk	Monitoring	and	Control	Specialist)	
ซึ่งตรงกับความรู้ที่เราเรียนมา	 เราได้ใช้ความรู้อย่างเต็มที่	 เรารู้สึกว่าตัวเองมาถูกทางแล้ว	 เพราะเราชอบและมีความสุขที่จะตื่นมาท�างาน
ในทุกๆวัน	รวมทั้งพี่ๆในทีมทุกคนเก่งและน่ารักมาก	เป็นกันเอง	คอยให้ค�าปรึกษาตลอด	เราขอบคุณตัวเองที่กล้าตัดสินใจในวันนั้น	กล้าที่
จะออกจาก	Safe	zone	ของตัวเองและขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุน	เป็นก�าลังใจ	และเคารพในการตัดสินใจของลูกคนนี้เสมอ

สุดท้ายนี้ อยากฝากข้อคิดถึงน้องๆ ทุกคน
	 อยากให้ก�าลังใจน้องๆทุกคนที่ก�าลังเดินตามความฝันของตัวเองอยู่	 ทุกคนมีของดีในตัวเอง	 มีความเป็นนักสู้	 แค่ขอให้เชื่อมั่นใน
ตวัเอง	อย่าดูถกูความฝันของตัวเอง	ไม่มอีะไรยากเกนิความสามารถ	และอย่าเสยีเวลาไปกบัอะไรท่ีไม่ใช่เรา	เพราะทุกคนสามารถเป็นตัวเองได้
ในแบบฉบับที่ตัวเองอยากเป็น	



มัสยิดอัลอ้าลาวี (บ้านม้าล่าง)
	 มัสยิดอัลอ้าลาวี(บ้านม้าล่าง)	สร้างขึ้น
เมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	2407	บนเนือ้ทีป่ระมาณ	6	ไร่เศษ	
อัลมัรฮูมฮัจยีมะห์มูด(โต็ะกีมุด)	 อรุณพูลทรัพย์	
ได้วากัฟที่ดิน	 โดยใช้บ้านทรงไทยของท่านเป็น
มัสยิดหลังแรก	 ต่อมาได้มีการสร้างอาคารมัสยิด
หลังที่สองเป็นมัสยิดไม้	เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ	
ของสัปปุรุษและชุมชน	เป็นเวลาหลายสิบปี
เมื่อปี	พ.ศ.	2534		ได้มีการปรับปรุงต่อเติม	
อาคารหลังที่สองใหม่เป็นทรงปั้นหยา	 ฝาไม้สัก	
โดยใช้งบประมาณ	260,000	บาท	โดยคณะกรรมการ
ในขณะนั้น	และใช้ประกอบศาสนกิจเรื่อยมา	
จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 2534	 อาคารมัสยิดได้ช�ารุด	
ทรุดโทรมลงประกอบกับสัปปุรุษที่เพ่ิมมากขึ้น	
คณะกรรมการและสัปปุรุษในขณะนั้น	จึงได้
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ประชุมปรึกษาหารือ	 จนเป็นมติให้เรื้ออาคารหลังเก่า	 และก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังใหม่ซึ่งก็คือมัสยิดหลังปัจจุบัน	 โดย
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง	44,000,000	ล้านบาท	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น	โดยเป็นที่ประกอบศาสนกิจสองชั้น	และเป็น
ชั้นอเนกประสงค์พร้อมห้องประชุมอีกหนึ่งชั้น	 ซึ่งด�าเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน	 มัสยิดอัลอ้าลาวี	 มีอิหม่ามประจ�ามัสยิดตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง	รวม	6	ท่าน	ได้แก่

1.	 โต็ะกีมัด	 มิด�า	 	 2.	 โต็ะกีสนิ	 เยนา	 3.	 โต็ะกี
โซ๊ะห์	อับดุลลอฮ์	4.อิหม่ามยะฟัร	ชุ่มชื่น	(ท�าการ
จดทะเบยีนจดัต้ังมสัยดิท่านแรกตาม	พ.ร.บ.)	ระเบียบ
บรหิารกจิการศาสนาอสิลาม	เมือ่วันที	่4	สงิหาคม	
พ.ศ.	2498		5.	อิหม่ามสาลามัด	มิด�า	6.	อิหม่าม
มบีูน	 (พสิษิฐ์)	 อรณุพูลทรพัย์	 พ.ศ.	 2549	 จนถงึ
ปัจจบุนั	 ผู้ด�ารงต�าแหน่ง	 คอเต็บ	 คือ	 นายเมธี		
มาลีพันธุ์		บิหลั่น	คือ	นายดาวูด		บุญมาเลิศ
	 มัสยิดอัลอ้าลาวี	 ทะเบียนที่	 39	 ตั้งอยู่
เลขท่ี	52		ถ.มอเตอร์เวย์	แขวงประเวศ	เขตประเวศ	
กรุงเทพฯ	10250	มัสยิดอัลอ้าลาวีเป็นมัสยิดเก่า
แก่ไม่น้อยกว่า	 158	 ปี	 และประกอบกับสถานที่
ตั้งของมัสยิดติดกับถนนมอเตอร์เวย์	 ซึ่งเป็นเส้น

ทางสัญจร	สู่สนามบินสุวรรณภูมิ	ท่าอากาศยานแห่งชาติ	จึงถือเป็นประตูสู่พี่น้องมุสลิมในประเทศไทย		
	 ในปี	 พ.ศ.2554	 มัสยิดอัลอ้าลาวี	 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเปิดเป็นค่ายให้ผู้อพยพที่เป็นมุสลิมที่เป็นผู้ประสบอุทกภัย	
รวม	200	กว่าชีวิต	ได้มาพักอาศัยและจัดกิจกรรมให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่มัสยิด	เป็นเวลา	2	เดือนเศษ	
	 •	 ปี	 พ.ศ.2563-2564	 ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของ	 ไวรัสโควิท-19	 มีผู้ประสบปัญหาการติดเชื้อในอัตราสูงภายในชุมชน
ของมัสยิด	 ทางมัสยิดได้ด�าเนินโครงการ	 “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบ
ต้องกักตัวไม่สามารถประกอบกิจการงานได้	 โดยมัสยิดร่วมกับชุมชนประสานงานจัดส่งผู้ป่วย	 คัดแยกผู้สัมผัสใกล้ชิดไปยังสถานที่ๆหน่วย
งานราชการจัดไว้	 มอบยาเวชภัณฑ์ตลอดจนเครื่องบริโภคยังชีพเพื่อแบ่งเบาและบรรเทาความเดืดร้อนให้กับครอบครัวผู้ติดเช้ือและ
ต้องกักตัวซึ่งเป็นสัปปุรุสของมัสยิด
	 •	ปี	พ.ศ.	2565	จัดโครงการ	“ร่วมใจท�าให้มสัยดิ”	โดยความร่วมมอืกบัเยาวชนคนหนุม่-สาวของมสัยิดด�าเนนิการท�าความสะอาด	
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จัดเก็บ	 ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบมัสยิด	 เพื่อรองรับ
การเปิดมัสยิด	หลังวิกฤต	โควิท-19	เบาบางลง
 องค์กรที่ประสานความร่วมมือกับมัสยิด
1.	โรงเรยีนอสิลามศาสนพันธ์	ท�าการสอนในระดับ	เอีย๊ะดาดย์ี				
และซานะวีย์
2.	โรงเรียนนูรุ้ลฮิดายะห์	ท�าการสอนภาคบังคับฟัรดูอัยน์
ของสมาคมคุรุสัมพันธ์สังกัดกับหน่วยสอบที่	38	
3.	โรงเรียนอัลอามีน	(สะพานสูง)	ท�าการสอนอัลกุรอ่าน	และ	
ฟัรดูอัยน์
4.	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอัลฟาละห์	 (ประเวศ)	
ท�าการสอนในระดับเตรียมอนุบาล	–	อนุบาล	3	

5.	โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า	สังกัดกรุงเทพมหานคร	ท�าการสอน	ภาคสามัญ	ในระดับประถมศึกษา
6.	ชุมชนบ้านม้า	(ประเวศ)
7.	ชุมชนบ้านม้า	(สะพานสูง)
8.	ศูนย์อาสาพิทักษ์ชุมชนบ้านม้า	(เขตสะพานสูง)
9.	ห้องสมุดชุมชน	(สะพานสูง)
10.	 กลุ่มบ้านม้ามหานคร	 เป็นการรวมตัวของเยาวชนของมัสยิด	 เพื่อท�างาน	และพัฒนาชุมชน	มีการจัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	
และมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในระดับชุมชน
 โครงการและกิจการของมัสยิดกับโรงเรียนในความร่วมมือของมัสยิด
	 1.	โครงการอบรมมุอลัลฟั	มอุลัละฟะฮ์	และสัปปุรษุท่ัวไปจดัให้มกีารอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกบับรรดามอัุลลฟั	มอุลัละฟะฮ์	และ
สปัปรุษุของมสัยดิทกุวนัอาทติย์ในด้านหลกัการศรัทธาและการปฏบัิตศิาสนกิจเพือ่เพิม่ความรูค้วามเข้าใจด้านศาสนาให้แก่ปวงสัปปรุษุของมสัยดิ
	 2.โครงการจัดเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฏอน	 จัดให ้มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารละศีลอดให้แก่พี่น้องสัปปุรุษของมัสยิดและ
ประชาชนทั่วไปในเดือนรอมฏอนทุกวันพฤหัสบดี
	 3.	โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อนร่วมกับโรงเรียนในความร่วมมือของมัสยิดและกลุ่มบ้านม้ามหานคร
จัดค่ายอบรมจริยธรรมด้านศาสนา	สังคมสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	เด็กเล็กของมัสยิดทั้งหมดทุกโรงเรียนในเครือข่ายโดยจัดกิจกรรมให้เด็ก
เลก็เรยีนรูท้ฤษฎใีนชัน้เรยีนและปฏิบติัจริงในชมุชนปลูกฝังจติส�านกึของเยาวชนให้รกัในความเป็นบ้านม้า	 รูจ้กัตวัตนความเป็นมาของบ้านม้า
ให้เด็กได้ส�ารวจความต้องการของชุมชนและสะท้อนออกเป็นสื่อให้คนในชุมชนได้รับรู้และปฏิบัติต่อไป
	 4.	 โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชนร่วมกับชุมชนบ้านม้า	 (ฝั่งประเวศ)	 จัดให้มีการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยภายในชุมชนโดย
ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และวิทยากรจากส�านักงานเขตประเวศ
	 5.	 โครงการทางจักรยานริมคลอง	 ร่วมกับชุมชนบ้านม้าฝั่งสะพานสูงและเครือค่ายจักรยานประเวศสะพานสูง	 และมัสยิดในเขต
ประเวศและสะพานสงูจัดท�าทางโครงการขยายสะพานรมิคลองบ้านม้าล่างและเช่ือมต่อไปยงัคลองบ้านม้าบนคลองประเวศ	 คลองทับช้างล่าง	
ทับช้างบน	คลองแม่จันทร์และคลองหลอแหลโดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกรุงเทพมหานคร
	 6.	โครงการกรุบานเพ่ือชมุชน	เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้สปัปุรุษของมสัยดิได้มโีอกาสในการท�ากรุบานในทุกๆปีร่วมกนัเป็นประจ�า
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 เดือนพฤษภาคม 2565 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถาน
ประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล จ�านวน 38 สถานประกอบการ อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ของผู้ว่า
จ้างผลิต 20 แห่ง ยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ จ�านวน 5 แห่ง และยกเลิกการรับรองฮาลาล
จ�านวน 6 แห่ง ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท	นนทพันธ์เทรดดิ้ง	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	49/102	ซอยหทัยราษฎร์	37	ถนนหทัยราษฎร์	แขวงสามวาตะวันตก	
เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	ขอการรับรองใหม่	2	รายการ
	 2.	บริษัท	เซ้งฮวด	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	822-828	ถนนทรงวาด	แขวงจักรวรรดิ	 เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการ
รับรอง	2	รายการ
	 3.	บริษัท	อรภัทร	ฟู้ด	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	41/24	ถนนริมคลองบางสะแก	แขวงบางค้อ	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	4	รายการ
	 4.	บริษัท	วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	 2/4	ซอยเสรีไทย	58	ถนนเสรีไทย	แขวงมีนบุรี	 เขตมีนบุรี	
กรุงเทพฯ	ขอเพิ่มเติมการรับรอง	8	รายการ
	 5.	บริษัท	อดินพ	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	 21	ซอยบางบอน	3	ซอย	12	แขวงหลักสอง	 เขตบางแค	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการ
รับรอง	29	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	37	รายการ
	 6.	บริษัท	ซินโนวา	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	431	ซอยประดู่	1	ถนนเจริญกรุง	แขวงบางคอแหลม	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพฯ	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	373	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	92	รายการ
	 7.	บริษัท	ซันคอนซูเมอร์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	32/37	หมู่	4	แขวงจอมทอง	เขตจอมทอง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	18	
รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	15	รายการ
	 8.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากดั	เอส	เอส	เทรนอนิเตอร์โปรดกัส์	สถานท่ีผลติเลขท่ี	35,	37,	39,	41,	43	ซอยศาลธนบุร	ี19	แยก	2	แขวงบางหว้า	
เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	1	รายการ
	 9.	บริษัท	ซี	แอล	ที	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	846	ถนนทรงวาด	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	ขอต่อ
อายุการรับรอง	3	รายการ
	 10.	บริษัท	สยามฟู้ดเทค	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	98	ซอยทวีวัฒนา	19/1	ถนนทวีวัฒนา	แขวงทวีวัฒนา	เขตทวีวัฒนา	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	11	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	2	รายการ
	 11.	บริษัท	ยาคูลท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	1/3	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
		 12.	บริษัท	ซีพีเอฟ	เรสเทอรองท์	แอนด์	ฟู้ดเชน	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	111	ซอยบางนา-ตราด	20	แขวงบางนาใต้	เขตบางนา	
กรุงเทพฯ	ขอเพิ่มการรับรอง	2	รายการ
	 13.	บริษัท	เอ็นเวนเชอร์ส	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	2	ซอยสามเสน	2	ถนนสามเสน	แขวงบ้านพานถม	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	ขอ
ต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 14.	บรษัิท	เอส	อาร์	ฮาลาล	มที	ซพัพลาย	จ�ากัด	สถานท่ีผลติเลขท่ี	60/304	ซอยพระยาสเุรนทร์	28	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	26	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	1	รายการ
	 15.	Latifa	Pizza	สถานทีผ่ลติเลขที	่8	ซอยเจรญิพฒันา	23	แขวงบางชัน	เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ	ขอการรบัรองใหม่	1	รายการ
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ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับมุสลิม (ตอนที่ 2)

	 ปัจจุบัน	มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ	“มุสลิม”	ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์และการสื่อสารต่าง	ๆ	มาก	ซึ่งค�าศัพท์
เหล่านี้	จะเป็นทั้งภาษาอาหรับและภาษามลายู	ท�าให้ผู้คนในสังคมเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องอยู่เนือง	ๆ	กองบรรณาธิการวารสาร
มุสลิม	กทม.	นิวส์	ขอน�าเสนอค�าศัพท์ดังกล่าว	ผ่านคอลัมน์นี้	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งเรา

เกาะฎอเกาะดัร	 	 การก�าหนดของอัลลอฮ์และการท�าให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงก�าหนดไว้
	 	 	 มุสลิมมีความเชื่อว่า	ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปตามที่พระองค์ทรงก�าหนดไว้ล่วงหน้า
	 	 	 แล้ว
คอเต็บ/เคาะฏีบ	 	 ผู้กล่าวค�าเทศนาหรือกล่าวปาฐกถาธรรมโดยเฉพาะในการละหมาดวันศุกร์และวัน
	 	 	 อีดทั้งสอง
คิตาน	 	 	 การขริบปลายอวัยยะเพศชาย	เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญรอยตามแบบอย่าง
	 	 	 ของบรรดานบี	เพราะการขริบหนังปลายอวัยะเพศชายเป็นที่ปฏิบัติกันมา	ตั้งแต่
	 	 	 สมัยนบีอิบรอฮีม	และนบีทุกท่านล้วนเจริญรอยตาม
คิลาฟียะฮ์	 	 ความแตกต่างกันในความคิดเห็น
คุตบะฮ์	 	 	 การกล่าวปาฐกถาธรรม	การกล่าวค�าปราศรัยหรือธรรมเทศนา
เคาะลีฟะฮ์	 	 ผู้แทน	ผู้สีบทอด	เป็นค�าที่ใช้เรียกประมุขผู้ปกครองรัฐอิสลาม	หลังสมัยของท่านนบี
	 	 	 มุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)
เฆบ/ฆ็อยบ์	 	 สิ่งเร้นลับที่มนุษย์ไม่อาจสัมผัสด้วยประสาททั้งห้า	เช่น	พระเจ้า	นรก	สวรรค์
	 	 	 วิญญาณ	ญิน	และมลาอิกะฮ์	เป็นต้น	ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้	ถือเป็น
	 	 	 หลักศรัทธาอย่างหนึ่งของอิสลาม
จิ๊	 	 	 เป็นค�าที่ชาวไทยเชื้อสายมลายูและชวาใช้เรียกน้าชายและน้าสาว
ชะรีอะฮ์		 	 กฎหมายอิสลามที่มีรากฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน	แบบอย่าง	ค�าสอนของท่านนบี
	 	 	 มุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	และความเห็นพ้องต้องกันของบรรดาผู้ทรงความรุ้ในศาสนบัญญัติ
	 	 	 อิสลาม
ชะอ์บาน	 	 เดือนที่	8	ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม
ชะฮาดะฮ์	 	 การยืนยัน	การปฏิญาณตน	ประกาศนียบัตร	ปริญญาหรือหนังสือรับรอง
ชะฮีด	 	 	 การตายในฐานะเป็นผู้พลีชีพในสนามรบ	เพื่อปกป้องศาสนาหรือความศรัทธา	
	 	 	 ศพของผู้ตายในสถานะชะฮีด	ไม่ต้องอาบน�้า	ไม่ต้องละหมาดขอพรให้	เพราะถือว่าเป็น
	 	 	 การตายอย่างศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์	เพียงปลดอาวุธออกจากกาย	และห่อศพให้
	 	 	 หลังจากนั้น	ก็ฝังได้เลย
ชัยฏอน		 	 ซาตานหรือมารร้าย	นักวิชาการกล่าวว่า	ชัยฏอนคือ	พวกที่ชั่ว
ชาม	 	 	 ชื่อประเทศซีเรียในอดีต
ชิริก	 	 	 การเคารพกราบไหว้	การบูชา	การวิงวอน	การบนบาน	หรือการอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใด
	 	 	 นอกจากอัลลอฮ์	(สุบฯ)	หรือการถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีคุณสมบัติเหมือนอัลลอฮ์	(สุบฯ)	
	 	 	 อิสลามถือว่า	การท�าเช่นนี้เป็นบาปใหญ่ที่ท�าให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม
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ชีอะฮ์	 	 	 “พรรค”	หรือ	“พวก”	หมายถึง	มุสลิมกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนอะลี	ลูกพี่ลูกน้องและ
	 	 	 ลูกเขยของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	ให้เป็นประมุข	(เคาะลีฟะฮ์)	ของประชาคม
	 	 	 มุสลิม	หลังจากท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	เสียชีวิต	ปัจจุบัน	มุสลิมที่เป็นชีอะฮ์	อาศัย
	 	 	 อยู่ในประเทศอิหร่านและอิรักเป็นส่วนใหญ่	นอกจากนี้	ก็มีกระจัดกระจายอยู่ใน
	 	 	 ประเทศมุสลิมอื่น	ๆ
ชุกุร/ชุโกร	 	 การขอบคุณ
ชุบฮัต	 	 	 สิ่งที่ท�าให้สงสัยว่าเป็นที่อนุมัติหรือต้องห้าม	ซึ่งศาสนบัญญัติอิสลามถือว่า	เป็นสิ่งที่
	 	 	 ควรหลีกเลี่ยง
ชูรอ	 	 	 การปรึกษาหารือกันในกิจการที่ท�าร่วมกัน
เชค/ชีค		 	 ผู้น�า	หัวหน้า	ผู้อาวุโส	ผู้ทรงความรู้	เช่น	เชคคุลหะดีษ	หมายถึง	ผู้ทรงความรู้
	 	 	 ทางด้านหะดีษ	
เชคคุล/ไชคุลอิสลาม	 ผู้น�าศาสนาอิสลาม	หรือต�าแหน่งจุฬาราชมนตรีของไทย	ก็เรียกด้วยค�านี้ในภาษา
	 	 	 อาหรับ
เชาวาล	 	 	 เดือนที่	10	ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลาม
ชอลิห์/ซอและห์	 	 ชื่อนบีท่านหนึ่งในแผ่นดินอารเบีย	ก่อนสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)
ซ็อล/ศ็อลลัลลอฮุ		 หมายความว่า	“ขออัลลอฮ์ได้โปรดอ�านวยพรและประทานรวามสันติแด่ท่านนบี
อะลัยฮิวะซัลลัม	 	 มุฮัมมัด”	เป็นค�ากล่าวตามหลังเมื่อเอ่ยชื่อท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	เพื่อการ
	 	 	 แสดงออกถึงความเคารพรักและมักจะถูกเขียนย่อว่า	(ซ.ล)	(ซ็อลฯ)	หรือ	(ศ็อลฯ)
ซะกะรียา	 	 ชื่อนบีท่านหนึ่ง	ซึ่งนักประวัติศาสตร์กล่าวว่า	เป็นลุงของมัรยัม	หญิงผู้บริสุทธิ์และ
	 	 	 เป็นผู้คอยส่งอาหารให้เธอตลอดเวลา	ขณะที่เธออุทิศตัวให้แก่พระเจ้าด้วยการ
	 	 	 อธิษฐาน	และอยู่ในศาสนสถาน	โดยไม่ออกไปไหน
ซะกะรียา	อัรรอซี	 นักเคมี	แพทย์	นักชีววิทยา	นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบแอลกอฮอล์	มีชื่อจริงว่า	อบูบักร์
	 	 	 มุฮัมมัด	อิบนุซะกะรียา	อัรรอซี	เกิดใน	ค.ศ.	865	เสียชีวิตใน	ค.ศ.	925	ชาวตะวันตก
	 	 	 จะเรียกชื่อเป็นภาษาละตินว่า	Rhazes	หรือ	Rasis	เป็นคนแรกที่ผลิตกรด	เช่น	กรด
	 	 	 ก�ามะถัน	เป็นผู้บุกเบิกในด้านศัลยกรรมประสาทที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนา
	 	 	 วิชาการด้านเคมี
ซะกาต	 	 	 นัยทางภาษาแปลว่า	“การขัดเกลาให้สะอาด”	“การเจริญงอกงาม”	โดยการปฏิบัติ
	 	 	 หมายถึง	ทรัพย์สินที่อิสลามก�าหนดให้มุสลิมต้องจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาต	หาก
	 	 	 ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าถึงจ�านวนที่ศาสนาก�าหนดไว้	เช่น	ทรัพย์สินประเภทเงินสด
	 	 	 ทองค�า	สินค้าและหุ้น	หากรวมกันแล้วมีมูลค่าเท่ากับราคาทองค�าหนัก	5.6	บาท
	 	 	 เจ้าของทรัพย์สินต้องจ่ายเป็นซะกาต	2.5%	แก่คนยากจน	คนขัดสน	คนมีหนี้สิน
	 	 	 เป็นต้น	นอกจากนี้	ปศุสัตว์	พืชผลเกษตร	และทรัพย์ที่พบได้ในผืนดิน	หากมีถึง
	 	 	 ปริมาณที่ก�าหนดไว้	ก็ต้องจ่ายบางส่วนเป็นซะกาตเช่นเดียวกัน	การจ่ายซะกาต	ถือ
	 	 	 เป็นหน้าที่ส�าคัญทางศาสนาอย่างหนึ่ง	หากหลีกเลี่ยงถือเป็นบาปใหญ่

   ที่มา :  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2552



กรมการศาสนา จัดสรรเงินอุดหนุนให้ส�านักงาน กอ.กทม. และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม กทม. ประจ�าปี 2565

สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร
จัดพิมพ์หนังสือวิชาการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้อิสลามสู่สังคม

30 บาท 30 บาท 89 บาท/ 30 บาท 120 บาท 80 บาท

120 บาท80 บาท80 บาท120 บาท250 บาท250 บาท
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	 ในปีงบประมาณ	 2565	 กรมการศาสนา	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้ส�านักงานคณะกรรมการ

อสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	จ�านวน	60,000	บาท	(หกหมืน่บาทถ้วน)	เพือ่จดังานเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	

พระบรมราชนิ	ีเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ประจ�าปี	2565	โดยก�าหนดจดังานดงักล่าว	ในวนัเสาร์ที	่4	มถินุายน	2565	

เวลา	 08.00-12.00	 น.	 ณ	 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	 เขตหนองจอก	 กรุงเทพมหานคร	

โดยมีจุฬาราชมนตรี	 เป็นประธานในพิธี	 และได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์อบรมรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�า

มัสยิดในกรุงเทพมหานครที่รายงานผลงานประจ�าปีงบประมาณ	2564		และเปิดการเรียนการสอน	จ�านวน	102	ศูนย์	เพื่อ

เป็นเงินอุดหนุนการบริหารศูนย์และค่าตอบแทนผู้สอน	รวมเป็นเงิน	1,555,200	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพัน

สองร้อยบาทถ้วน)



ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ : 0-2949-4259  โทรสาร : 0-2989-7108 
ต่อ 25-26 เว็บไซต์์ : www.islamicbangkok.or.th  อีเมล์ : islamicbkk@hotmail.com
ที่ปรึกษา :	อรุณ	บุญชม		จักรกฤษณ์	เพิ่มพูน		สมัย	เจริญช่าง		อาหะหมัด	ขามเทศทอง		ซีรอซันคาร	ปาทาน
ที่ปรึกษากฎหมาย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณาธิการ :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย : 	อนุสิทธิ์	สุขุมานันท์		อนุสรณ์	องอาจ			มานัดร	ป้อมขุนพรม		ดร.ไพศาล	เต็งหิรัญ		วิโรจน์		บุญมาเลิศ	
รศ.ดร.กรรณสิทธิ์		สะและน้อย		วสันต์		ทองสุข		กรณิศ	บัวจันทร์		สุกิจ	เหล็งศิริ		เกรียงไกร	วัชรปรียากร		มานิตย์	กรีมี	
สุรศักด์ิ	จ�าปี		เรวัตร	รามบุตร		อามีน	ดาแหม็ง		พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ	เจริญผล		ประสานงาน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส
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