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เข็มทิศบรรณาธิการ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

สารบััญ

	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์”	ของส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครเล่มนี้							
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	2565	เล่มที่	67	
จัดพิมพ์ออกสู่สายตาผู้อ่านราย	2	เดือน	เพื่อเผยแผ่
องค์ความรูเ้กีย่วกบัอสิลามและมสุลมิ	รวมทัง้การเผยแพร่
กิจกรรม/กิจการของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานครสู่สาธารณะชน	เป็นส�าคัญ
	 ในช่วงเดือนตุลาคม	2565	 เป็นช่วงเวลาที่
สังคมไทยมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงบางประการ	
กล่าวคือ	 เมื่อวันท่ี	19	ตุลาคม	2565	ศาลทรพัย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	อ่านค�าพพิากษา
ในคดีหมายเลขด�าที่	 ทป	 195/2562	 คดีหมายเลข
แดงท่ี	ทป	223/2565	 ซ่ึงเป็นคดีที่นายจรูญ	วรรณ
กสิณานนท์	 ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดนิ	 (โจทก์)	
ยืน่ฟ้องกรมทรพัย์สนิทางปัญญา	(จ�าเลย)	และส�านักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	 (จ�าเลยร่วม)	
ให้เพกิถอนการจดทะเบียนเครือ่งหมายรบัรอง	‘ฮาลาล’
	 คดีนี้ศาลฯ	พิพากษายกฟ ้อง	เนื่องจาก
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า	โจทก์บรรยายฟ้องว่า	โจทก์ได้ขอ
ให้จ�าเลยวนิจิฉยัว่า	 ผูไ้ด้รบัเครือ่งหมายการค้าได้ปฏิบัติ
ตามมาตรา	62,	63,	68,	82,	83	หรือไม่	การที่โจทก์
ยื่นฟ ้องต ่ อศาลภายหลั งจากที่ คณะกรรมการ
เคร่ืองหมายการค้าได้มคี�าส่ังไม่เพิกถอนการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าฮาลาล	 จึงเป็นการอุทธรณ์ค�าสั่ง
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เข็มทิศบรรณาธิการ

ธรรมศาสน์อิสลาม
ประเด็นของชีวิต การเริ่ม/การสิ้นสุด ตอนที่ 5

ย้อนรอยอดีต
ชาวไทยไทยมุสลิมเชื้อสายเขมร (กัมพูชา) ตอนที่ 6

นานาสาระ
โลกมุสลิมในสายพระเนตร

สุขสาระ
BALANTIS ปลายอวัยเพศชายอักเสบ 
ป้องกันด้วยการขลิบ

ตกผลึกการประชุม

สรรสาระ
ผลการสัมมนา “จากมุอัลละฟะฮ์สู่มุสลิมะฮ์ที่มีคุณภาพ

เส้นทางช้างเผือก
“บางเรื่องไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ
มันต้องเอาชีวิตออกไปสัมผัสเอง”

นานาสาระ
ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับมุสลิม ตอนที่ 3

สาระต่างแดน
สกอ.กทม.ได้รับเชิญเยี่ยมชมกิจการ
ของมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
กอ.กทม.รับพระราชทานรางวัล
ผลการปฎิบัติงานดีเด่น

้

มัสยิดเมืองหลวง
มัสยิดฟาลาฮฺ (คลองเก้า)

พันธกิจฮาลาล
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เข็มทิศบรรณาธิการ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	พ.ศ.2534	มาตรา	65	วรรคสอง
	 จากการพจิารณาข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานของโจทก์	 จงึต้องพจิารณาจากข้อเทจ็จรงิตามทีป่รากฏในค�าขอให้เพกิถอน
เครื่องหมายรับรอง	โจทก์อ้างเหตุในการขอให้เพิกถอนว่า	หลังจากจ�าเลยร่วมได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนแล้ว
ได้ด�าเนนิการหลายอนัขดัต่อกฎหมาย	 ไม่เป็นไปตามระเบยีบทีก่ฎหมายบญัญตัไิว้	 และขดัต่อความสงบเรยีบร้อยหรอืศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
	 ดังนั้น	 การที่คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจะพิจารณาว่า	 จะเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง	 ‘ฮาลาล’	
เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีกฎหมายบัญญัติไว้	 และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามค�าร้อง
หรือไม่นั้น	 โจทก์ต้องแสดงให้ได้ว่า	 เครื่องหมายรับรอง	 ‘ฮาลาล’	 เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน	หรือรัฐประศาสโนบาย	ตามมาตรา	62	ประกอบมาตรา	81
	 เหตุผลท่ียกข้ึนอ้างกับพยานหลักฐานท่ีพิสูจน์ข้อเท็จจริง	 ก็ต้องเป็นเหตุผลและพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเครื่องหมาย
รับรอง	‘ฮาลาล’	เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือรัฐประศาสโนบาย	
ซึ่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	 พ.ศ.	 2534	 ได้ก�าหนดว่า	 เป็นลักษณะที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนไว้ตามมาตรา	 8	 (9)	
และการพิจารณาว่า	 เครื่องหมายใดมีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามบทบัญญัติมาตรานี้	 ต้องพิจารณาจากลักษณะที่
ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายนั้นเอง	กล่าวคือ	ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู ่ในเคร่ืองหมายท่ีเป็นภาพถ่าย	ภาพวาด	
ภาพประดษิฐ์	ตรา	ชือ่	ค�า	ข้อความ	ตวัหนังสอื	ตวัเลข	ลายมอืชือ่	กลุม่ของส	ีรปูร่าง	หรอืรูปทรงของวัตถุนั้นเองว่า	มีลักษณะเป็น
เครือ่งหมายทีข่ดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือรัฐประศาสโนบายอยูใ่นตวัเครือ่งหมายนัน้เองหรอืไม่	
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	 ลักษณะที่ปรากฏอยู่ที่ตัวเครื่องหมาย	 ท�าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่า	 เป็น
เครื่องหมายที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย	 บทบัญญัติ
มาตรา	 8	 นี้	 มิได้บัญญัติให้นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต้องพิจารณาว่า	 ผู้ขอจดทะเบียนน�าเครื่องหมายไปใช้โดยชอบ
หรือไม่
	 ค�าร้องขอให้เพกิถอนเครือ่งหมายรบัรอง	 ‘ฮาลาล’	ทีโ่จทก์ยืน่ต่อคณะกรรมการ	กไ็ม่มข้ีอความและเหตผุลท่ีแสดงให้เหน็ว่า	
เครื่องหมายรับรอง	‘ฮาลาล’	มีรูปลักษณ์ท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อย	หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือน�าเคร่ืองหมาย
มาจดทะเบยีน	โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ีรบัรองสทิธิใ์นเรือ่งอ่ืนไว้	อนัเป็นการขดัต่อรฐัประศาสโนบายแต่อย่างใด	ทัง้นี	้ในระหว่างการพจิารณา	
ส�านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย	ยื่นค�าร้องสอดว่า	ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลของคดีนี้	
ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้าเป็นจ�าเลยร่วมด้วย
	 อีกนัยหนึ่ง	ระหว่างวันท่ี	24-28	ตุลาคม	2565	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	
ได้รับเชิญจากมัสยิดเซฟี	ประเทศไทย	โดยนายแพทย์วิรุฬห์	พรพัฒน์กุล	อิหม่ามประจ�ามัสยิดเซฟี	ได้เชิญผู้แทน	ฯ	จ�านวน	7	คน	
เยี่ยมชมกิจการขององคก์รมุสลิมดาวดูย์ีโบราห์	ประเทศอนิเดยี	ซึง่ประกอบด้วย	นายสมยั	เจรญิช่าง	หวัหน้าคณะ	ผศ.ดร.	วศิรตุ	เลาะวถิี	
นายประสพ	ภู่ส�าล	ีนายชาตร	ีแอนดารสิ	นายนรศิ	อามนิเซ็น	นายปรีดา	หร่ายมณี	และดร.	ธีระวุฒิ	มูฮ�าหมัด	โดยออกเดินทางเมื่อ
วันที่	24	ตุลาคม	2565	สู่เมืองมุมไบ	(Mumbai)	เพื่อศึกษาดูงานการบริหารองค์กรกิจการศาสนาควบคู่เศรษฐกิจ	และกองทุนการ
เงินขององค์กรดาวูดีย์โบราห์	โรงพยาบาลไซฟี		เมืองสุรัต	(Surat)	มหาวิทยาลัยอัซซาฟียะฮ์เมืองอุไดปูร์	 (Udaipur)	เข้าพบเพื่อ
แสดงคารวะผู้น�าสูงสุดขององค์กรดาวูดีย์โบราห์		His	Holiness		Dr.	Syedna	Mufaddal	Saifuddin	
	 ทั้งน้ี	คณะผู ้มาเยือนของ	กอ.กทม.	ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันท่ี	29	ตุลาคม	2565	เวลา	05.39	น.	
ณ	สนามบนิดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	–	อัลฮัมดุลิลลาฮ์		ในนามของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
ต้องขอขอบคุณมัสยิดเซฟี	โรงพยาบาลไซฟี	มหาวิทยาลัยอัซซัยฟียะฮ์	องค์กรดาวูดีย์โบราห์	และผู้ประสานงานทุกภาคส่วน	ทั้งที่
เมืองมุมไบ	(Mumbai)	เมืองสุรัต	(Surat)	และเมืองอุไดปูร์	(Udaipur)	มา	ณ	โอกาสนี้	
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ประเด็นของชีวิต
     การเริ่มต้น/การสิ้นสุด
                                 (ตอนที่ 5)  

 อรุณ บุญชม
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ธรรมศาสน์อิสลาม
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 ภายหลงัจากได้ศกึษาข้อเสนอ	ทีน่�าเข้าสูก่ารพจิารณาของทีป่ระชุม	และทีผู่ร้ายงานกลุม่ย่อยน�าเสนอบนัทกึตลอดจนเอกสารที่
ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่าน	ได้เสนอเข้ามาในการประชุมครั้งนี้	
	 ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้	:	
การเริ่มต้นชีวิต
 หนึ่ง : การเริ่มต้นชีวิตจะนับตั้งแต่เชื้อสเปิร์มผสมกับไข่		เพื่อที่จะเป็นไข่ที่ถูกผสมที่มีถุงพันธุกรรมที่สมบูรณ์	ส�าหรบัเผ่าพนัธุ์
มนษุย์โดยทัว่ไป		และส�าหรบัสิง่มีชวีติหนึง่ด้วยตนเองทีต่่างกับสิง่มชีวิีตอืน่		และจะเริม่แยกตัวเพือ่ท�าให้เกดิทารกทีส่มบรูณ์มพีฒันาการ	
ในช่วงระยะเวลาตั้งครรภ์จนถึงคลอด
 สอง : นับตั้งแต่การตั้งครรภ์มั่นคงอยู่ในมดลูกของสตรี		ตัวอ่อนก็จะได้รับการยกย่อง		โดยความเห็นพ้องกันของนักวิชาการ		
และจะมีบทบัญญัติทางศาสนามาใช้กับตัวอ่อนที่กล่าวนี้
 สาม :	เมื่อทารกถึงข้ันเป่าวิญญาณ		(ตามทัศนะท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน	ในเรื่องก�าหนดเวลาของการเป่าวิญญาณ	
บางทัศนะว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน		และบางทัศนะว่า	สี่สิบวัน)		ศักดิ์ศรีของตัวอ่อนก็จะเพิ่มมากขึ้น	โดยความเห็นพ้องกันของนักวิชาการ		
และจะมีบทบัญญัติอื่นทางศาสนา	มาใช้กับทารกดังกล่าวอีก
 สี ่:	ส่วนหน่ึงของข้อก�าหนดทีส่�าคัญ	ก็คือ		:	ข้อก�าหนดในการท�าแท้ง	ซึง่อยูใ่นข้อเจด็ของปฏญิญา		การประชุมเรือ่ง	“ การให้ก�าเนดิ
ในทัศนะของอิสลาม”

การสิ้นสุดของชีวิต
 หนึ่ง :	ที่ประชุมเห็นว่าสภาพส่วนใหญ่ของความตายที่เกิดขึ้นนั้น	ไม่มีความยากล�าบากที่จะรู้ว่าตาย		โดยอาศัยเครื่องหมาย
และสัญลกัษณ์ต่างๆ		ทีผู่ค้นรูจั้กกัน		หรอือาศยัการตรวจภายนอกของแพทย์ซึง่จะช่วยได้	ในกรณทีีไ่ม่ปรากฏเคร่ืองหมายทีจ่ะใช้แยกคน
เป็นออกจากคนตายได้.
 สอง :	มกีรณน้ีอยมาก		 ซ่ึงโดยปกตจิะอยู่ภายใต้การสงัเกตทางการแพทย์ทีค่รอบคลมุ	 	และละเอยีดอ่อนในโรงพยาบาลต่างๆ		
และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง	และห้องไอซียู		ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งเป็นพิเศษ	ที่จะต้องตรวจวินิจฉัยการเสียชีวิตในสถานพยาบาล
เหล่านั้น	 	ถ้าหากยังมีสัญลักษณ์อย่างที่ผู้คนรู้กันมาแต่เดิมว่า	 เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิต	 โดยไม่ค�านึงว่าสัญลักษณ์เหล่านี้	 เกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติในอวัยวะ	หรือเป็นผลที่เกิดจากเครื่องช่วยหายใจ	ที่ต่อเข้ากับร่างกาย
 สาม :	ที่ประชุมได้ศึกษาข้อมูลในต�ารานิติศาสตร์ถึงสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความตาย		และปรากฏแก่ที่ประชุมว่า	ไม่พบตัวบท
ตามบัญญัติศาสนาที่ก�าหนดเรื่องการเสียชีวิต	ข้อวินิจฉัยเหล่านี้เปรียบเสมือนตัวแทนของข้อมูลทางการแพทย์	ที่มีอยู่ในยุคนั้น
	 และโดยที่การตรวจวินิจฉัย	เรื่องการเสียชีวิต		และสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงการเสียชีวิต		โดยตลอดมานั้น	เป็นเรื่องทางการแพทย์
ที่นักนิติศาสตร์อิสลาม	 น�าไปออกข้อก�าหนดทางศาสนา	 	 แพทย์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้	 จึงได้น�าเสนอความคิดเห็นทางการแพทย์
ร่วมสมัย	ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียชีวิต
 สี่ : ได้มีค�าอธิบายเสนอต่อที่ประชุมหลังจากแพทย์ได้น�าเสนอแล้วว่า	:
	 สิ่งที่แพทย์ให้ความเชื่อถือ	ในการตรวจวินิจฉัยการเสียชีวิตของบุคคล		คืออาการหยุดนิ่งของเขตสมองที่มีหน้าที่ควบคุมการ
มีชีวิตหลักที่เรียกว่าอาการก้านสมองตาย
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	 การตรวจวนิิจฉยัว่า	 ก้านสมองตายมีเงือ่นไขหลายประการทีช่ดัเจน	 ภายหลงัจากขจัดสภาพทีอ่าจก่อให้เกดิความสงสยัออกไป		
และอยู่ในความสามารถของแพทย์ที่จะวินิจฉัยอย่างมั่นใจถึงอาการของก้านสมองตายได้
	 อวัยวะใด		หรืออวัยวะที่ท�าหน้าที่ส�าคัญอ่ืนๆ		เช่น		หัวใจ		และการหายใจ		อาจหยุดท�างานชั่วคราวได้	แต่ก็สามารถ
ปฐมพยาบาลและช่วยชวีติคนไข้ไว้ได้จ�านวนหนึง่	ตราบทีส่มองยงัเป็นอยู่		แต่ถ้าหากก้านสมองตาย	ก็ไม่มีความหวังใดๆ	ในการช่วยชีวิต
ผู้ป่วย	และความจริงก็คือผู้ป่วยสิ้นชีวิตแล้วแม้จะยังคงมีการเคลื่อนไหว		หรือมีการท�าหน้าที่ของอวัยวะอื่นอยู ่ ในร ่างกายก็ตาม		
ซึ่งอวัยวะเหล่านี้ภายหลังจากก้านสมองตายแล้ว	ก็จะท�าให้หยุดนิ่งและสงบโดยสมบูรณ์โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ.
  ห้า :	ความเหน็ของนกันติศิาสตร์อสิลามเห็นว่า		อาศยัข้อเสนอนีข้องคณะการแพทย์ว่า		:	มนษุย์ท่ีถงึขัน้ก้านสมองตายถอืว่าชีวิต
ได้ออกไปจากเขาแล้ว		และเหมาะสมทีจ่ะน�าข้อก�าหนดความตายบางอย่างมาใช้บงัคบักบัเขา		โดยใช้หลกั	การอนุมาน(กิยาส)		-	พร้อมกบั
มีข้อแตกต่างดังเป็นที่ทราบ-โดยอาศัยหลักนิติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงผู้ป่วยท่ีอยู่ในอาการอ่อนเปลี้ยใกล้ตาย		ส่วนการน�าเอาข้อก�าหนด
ความตายทีเ่หลือมาใช้บังคบักบัเขา		นกันติิศาสตร์ทีม่าร่วมประชมุมทีศันะว่า	ให้ร่นมนัออกไปจนกว่าอวยัวะต่างๆทีส่�าคญั	จะหยดุท�างาน		
และที่ประชุมก�าชับให้ศึกษารายละเอียดอื่นๆ		เพื่อออกข้อก�าหนดต่างๆ		ว่าอะไรควรออกก่อนหลัง
 หก :	โดยอาศัยหลักการที่กล่าวมา	จึงมีความเห็นตรงกันว่า		เมื่อก้านสมองตายจริงตามรายงานของคณะแพทย์ที่ถูกแต่งตั้ง
ขึ้นเพื่อการนี้		ก็อนุญาตให้หยุดเครื่องช่วยหายใจเทียมได้.

       http://www.islamset.com/arabic/abioethics/hayat.html

สกอ.กทม. จัดล่องเจ้าพระยา มหานที ครั้งที่ 2
 
	 ส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
(สกอ.กทม.)	โดยฝ่ายกองทุนซะกาตและสวัสดิการสังคม	
จัดกิจกรรมล่องเรือ	“เจ้าพระยา	มหานที	มีเรื่องเล่า”	ครั้งที่	2		
เพือ่หารายได้เป็นทนุการศกึษาแก่นกัเรยีน	นกัศกึษาทีข่าดแคลน	
ทั้งระดับประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 และอุดมศึกษา	 รวมทั้ง
ระดับซานะวีย์	จ�านวนมากกว่า	100	คน	เพื่อสมทบทุนกองทุน
ซะกาตและสวัสดิการสังคม	ในวันท่ี	5	ธันวาคม	2565	
ณ	ท่าเรือเอเชียทีค		โดยก�าหนดลงทะเบียนเวลา	16.00	น.	
ณ	 มัสยิดบางอุทิศ	 โดยจะออกจากท่าเรือเวลา	 19.00	 น.	
และคาดว่าจะเทียบท่าเอเชียทีค	เวลา	21.00	น.	
	 ผู้สนใจ	โปรดติดต่อขอซื้อบัตรราคา	1,500	บาท	ได้ที่
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
โทร.	0-2949-4259	ในเวลาราชการ
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ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายเขมร (กัมพูชา) สมัย เจริญช่าง

	 ชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย	 นอกจากมีเชื้อสายมาจากเปอร์เซีย	
ทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนี	(สุหนี่)	และชีอะฮ์	และเชื้อสายมลายูแล้ว	
ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชาวมุสลิมที่บรรพบุรุษได้เข้ามาจากเขมร	 หรือกัมพูชา	
หรือ	“เมืองจ�าปา”	ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	มีมุสลิม
ชาว	“จ�าปา”	หรือ	“จาม”	จากเขมรอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร	โดย
พระมหากษัตริย์ไทยได้โปรดเกล้าฯ	 พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือน	 ท�าไร่	
ท�านา	ชาวมุสลิมจามเหล่านี้	ประกอบอาชีพท�านา	และประมงน�้าจืดอยู่ในกรุง
ศรีอยุธยา	 และมีหลักฐานอยู่ในกฎหมายแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	
ระบุว่ามีแขกจามเรียกว่า	 “อาสาจาม”	 หรือกองก�าลังอาสาจาม	 เป็นกอง
ก�าลงัทหารอาสาช่วยรบกับอริราชศตัรขูองประเทศไทยมาตัง้แต่สมยันัน้	 ร่องรอย
ของกลุ่มลูกหลานแขกจาม	 ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่คลอง “คูจาม”	 หรือ	
“คลองปะจาม”	อยุธยา	มีมัสยิดอยู่	3	แห่ง	คือ	มัสยิดอะห์มะดียะตุสซอลิฮาต	
มัสยิดกลางซาฟีอี	และมัสยิดอิสลามพัฒนา
	 กองอาสาจามเป็นชาวจ�าปา	หรือเขมรที่นับถือศาสนาอิสลาม	 ได้รับ
ใช้แผ่นดินไทยตลอดกรุงศรีอยุธยา	ต่อมาในยุคกรุงธนบุรีเป็นราชธาน	ี

กองอาสาจามที่รอดตายจากสงครามเสียกรุงครั้งที่	 2	 ในปี	พ.ศ.2310	 ได้ถวายตัวเข้ารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีจ�านวนหนึ่ง	 และได้
เข้าร่วมในกองทัพหน้าของเจ้าพระยาจักรี	(หมุด)	ซึ่งการยกกองทัพไปครั้งนั้น	ราว	พ.ศ.2314	มีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	(ยศในขณะนั้น	
ต่อมาได้ขึน้ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	รชักาลท่ี	1	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์)	เป็นแม่ทัพหลวง	กรฑีาทพัไป
ตเีมอืงเขมรพร้อมด้วยพระยายมราช	 (แบน)	ซึง่ต่อมาได้รับพระราชทานยศจากพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	รชักาลที	่ 1	
เป็น	“เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์วิเศษสงครามรามนรินทร์อินทบดีฯ”	ซึ่งเป็นต้นตระกูล	“อภัยวงศ์” ในเวลาต่อมา
	 ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า	เหตุที่พระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี	ได้โปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	(รัชกาลท่ี	1)	
ยกทพัหลวงไปตีเมอืงเขมรน้ัน	กเ็น่ืองจากในเมอืงเขมรสมยันัน้	เจ้านายเขมรได้ลอบฆ่ากันเอง	จนอาณาจกัรเขมรลกุเป็นไฟและอ่อนแอลงมาก	
และต่อมาเขมรได้ถูกญวนรุกราน	ไทยได้ทราบข่าวจึงส่งกองทัพไปช่วยป้องกนัแผ่นดนิเขมรไว้	 ไม่ให้เสยีเอกราชแก่ญวน	การเดินทพัไปครัง้นัน้
พระยายมราช	(แบน)	หรอืพระยาอภยัภูเบศร์ฯ	เป็นผู้ช�านาญการศกึสงครามในด้านเขมรเป็นอย่างยิง่	ในระหว่างท�าศึกสงครามในเขมรอยู่นัน้	
ทางกรุงธนบุรีได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงโดยพระยาสรรค์ฯ	 เป็นขบถจับพระเจ้าตากสินมหาราช	 โดยเห็นว่าพระองค์มีพระจริตวิปริตไป	 เมื่อ
ข่าวนี้ไปถึงเมืองเขมร	สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก	จึงเสด็จยกทัพกลับกรุงธนบุรี	และมอบให้พระยายมราช	(แบน)	คุมส่วนหนึ่งของกอง
ทัพรักษากรุงกัมพูชา	ในขณะที่กองทัพหลวงเดินทางกลับประเทศไทยนั้น	ได้กวาดต้อนชาวเขมร	ครอบครัวจาม	(มุสลิม)	จ�านวนหนึ่ง
เข้ามาด้วย
	 เมือ่รัชกาลที	่ 1	 ได้ปราบดาภเิษก	ขึน้ครองราชย์เป็น	“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช”	 แล้ว	และปราบปราม
บ้านเมืองต่างๆ	ลงราบคาบหมดเรียบร้อย	ต่อมาพระยายมราช	 (แบน)	หรือ	“เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์”	จึงจัดส่งนักองค์เอง	ซึ่งเวลานั้นมี
พระชนมายุเพียง	5	พรรษา	และเป็นผู้ที่จะครองราชย์สมบัติประเทศกัมพูชา	เข้ามายังราชส�านักไทยในพระนคร	เพราะเกรงว่าถ้าขืนให้อยู่
ในกมัพชูาอาจจะได้รบัอนัตรายได้	 สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ทรงเหน็ด้วย	 และรบัเอานกัองค์เองไว้ในพระราชส�านกั	 ทรงอปุถมัภ์	
เช่นเดียวกับพระราชโอรสของพระองค์	
	 ในกาลครั้งนั้น	 เมื่อกษัตริย์ผู้เยาว์ได้เดินทางจากกัมพูชา	 เข้ามาพ�านักอยู่ในประเทศไทย	 ย่อมมีกลุ่มผู้สวามิภักดิ์กับกษัตริย์เดิน
ทางติดตามเข้ามาด้วย	 เป็นเรื่องธรรมดาของประชาชนที่เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์จะได้พึงกระท�า	 คณะชาวมุสลิมจ�าปา	 หรือ	
“แขกจาม”	ก็ได้เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครในครั้งนั้นด้วย	นับเป็นระลอกที่	2	

ตอนที่ 6
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	 ในต้นยุครัตนโกสินทร์	กองอาสาจาม	ได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณทุกครั้ง	นับแต่สงครามเก้าทัพสู ้รบกับพม่า	
การระงับเหตุทางใต้กับหัวเมืองมลายู	ตลอดจนมาถึงยุทธการปากน�้าเจ้าพระยา	สมัยรัชกาลที่	5	(ร.ศ.	112)	มีอาสาจามเป็นหน่วยรบอยู่
ในป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ	ในเรือหลวงมกุฎราชกุมาร	ได้เสียสละชีวิตในยุทธการครั้งนี้ด้วยหลายท่าน	ต่อมาในรัชกาลท่ี	5	ภายหลังท่ี
ทรงปรบัปรงุระเบียบกองทพัใหม่แล้ว	ได้ทรงโปรดเกล้าฯ	ให้หลวงปรชีาชาญสมทุร	(ซอ	โสตะจินดา)	เป็นผู้บัญชาการเรอืหลวงมกฎุราชกุมาร	
ให้หลวงสาครยุทธวิชัย	(หมัด	หัสตานนท์)	เป็นผู้บัญชาการกองเรือกล	ชั้น	4	ให้นาวาโทพระพลสินธวาณัติ	(แอ	ไอศะนาวิน)	เป็นหัวหน้า
กองปืนกรมสรรพาวุธ	ทร.	เป็นต้น
	 ชาวมุสลิมบ้านครัว	หรือแขกครัว	หรือ	“แขกจาม”	ในปัจจุบันนี้ตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนประวัติศาสตร์อยู่ริมคลองแสนแสบ	(เดิม
ชื่อคลองนางหงส์)	ทั้งสองฝั่ง	ฝั่งเหนืออยู่ในเขตราชเทวี	มีมัสยิด	3	มัสยิด	ได้แก่	ด้านตะวันออก	คือ	มัสยิดดารุ้ลฟะละฮ์	(เกาะกอย)	บริเวณ
ชมุชนกลางบ้านครวั	 คือ	มสัยดิยามอีุล้ค็อยรียะห์	 (สุเหร่าเก่า)	 ส่วนด้านทิศตะวนัตก	คอื	มสัยดิซูลกูลุมตุตากนี	ส�าหรับฝ่ังใต้คลองแสนแสบ	
เดิมเรียกว่า	“ลานมะเกลือ”	อยู่ในเขตปทุมวัน	เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวมุสลิมเชื้อสายปัตตานี	มีมัสยิดเป็นอาคารไม้อยู ่หลังหนึ่ง	
ชาวบ้านเรียกว่า	“บาแลโต๊ะลี”	แต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบมารวมกับมัสยิดยามีอุ้ลค็อยรียะห์	 (สุเหร่าเก่า)	แล้ว	ชุมชนฝั่งลานมะเกลือในปัจจุบัน
จึงไม่มีมัสยิดเหมือนเช่นอดีต
	 ชาวจ�าปา	หรอื	แขกจาม	หรือเขมรมสุลิม	มคีวามถนดัในการทอผ้ามาแต่บรรพบุรุษ	ดงันัน้	ชาวบ้านครัวท่ีราชเทวี	ในอดีตจึงมักจะ
มอีาชีพทอผ้าไหม	 ผ้าไหมจากแขกบ้านครัว	 ได้น�าขึน้ทูลเกล้าฯ	 ถวายเข้าไปในพระราชวงัตัง้แต่ยคุแรกๆ	 ส�าหรับท่ีดนิในบรเิวณบ้านครวันัน้	
บรรพบุรุษมสุลมิจากจ�าปา	หรอืจาม	ได้รบัพระราชทานให้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัตลอดจนชัว่ลกูชัว่หลาน	แต่ต่อมาในสมยัรฐับาล	จอมพลสฤษดิ	์	ธนะรชัต์	
ได้ประกาศให้ชาวบ้านครัว	 ไปขอออกโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิส่วนบุคคล	 ก็มีผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ	 ไปยื่นเรื่องท�านิติกรรมขอออก
โฉนดส�าเร็จได้	แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ไปด�าเนินการ	เพราะเข้าใจว่า	เมื่อเป็นที่ดินที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชทานให้แก่บรรพบุรุษของ
พวกตนแล้ว	พวกตนย่อมมสีทิธ์ิตลอดไป	ทีดิ่นส่วนน้ีในระยะเวลาต่อมา	รฐับาลได้ประกาศข้ึนทะเบียนเป็นท่ีดนิทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัริย์	
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	
	 ผ้าไหมบ้านครัว	ที่ขึ้นชื่อลือชามาก	 เช่น	กรณีของ	นายจิม	ทอมป์สัน	ชาวอังกฤษ	ซึ่งเข้ามาร่วมลงทุนกับพี่น้องมุสลิมชาวบ้าน
ครัวในการตั้งบริษัทไหมไทย	และพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมป์สัน	ในปี	พ.ศ.2502	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่า	 ชาวมุสลิมเขมร	หรือแขกจามนอกจากตั้งรกรากอยู่ที่บ้านครัวใน
กรุงเทพมหานครแล้ว	ยังมีอีก	3	จุด	คือ	
	 1.	จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา	 เข้าใจว่าเป็นลกูหลานกองอาสาจามในสมยักรุงศรอียธุยาเป็นราชธานขีองไทย	อยูท่ีค่ลองคจูาม	หรอื	
คลองปะจาม
	 2.	บ้านน�้าเชี่ยว	อ�าเภอแหลมงอบ	จังหวัดตราด	ปัจจุบันเป็นชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่มีมัสยิดอยู่	2	แห่ง	คือ	มัสยิดอัลกุ๊บรอ
	กับมัสยิดใหม่ชื่อ	มัสยิดญันนะตุ้ลการีม	ชาวน�้าเชี่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงน�้าตื้น
	 3.	 บ้านพุมเรียง	 อ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 บรรพบุรุษชุมชนพุมเรียงก็อพยพมาจากเขมร	 ที่พุมเรียงจึงมีการทอผ้าไหม
ฝีมือดี	ส�าหรับภาคใต้คล้ายๆ	กับที่บ้านครัวในกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน	

	 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	 รชักาลท่ี	 1	 ได้โปรดเกล้าฯ	
ให้ชาวเขมรจามตัง้ครวัเรอืนท่ีบ้านป่าไผ่ชายทุ่งพญาไท	ผู้อพยพเรยีกหมูบ้่านตามค�าภาษา
เขมรว่า	“พุมเปรย”	แปลว่า	“บ้านป่า”	หรือ	“เปรยสล็อก”	แปลว่า	“เมืองป่า”	แต่
คนไทยเรียกว่า	“บ้านแขกครัว”	(ภายหลังในเวลาต่อมาเรียกสั้นๆ	ว่า	“บ้านครัว”) 
ทีบ่รเิวณตอนกลางของชมุชนบ้านครวัเรียกว่า	“พมุปราง”	ทางตะวันตกเรยีกว่า	“พมุตะโบง” 
หรือ	“ตรอยเปรียม”	ส่วนทางตะวันออกเรียกว่า	“ก๊ะห์กอย”	ต่อมาเรียกง่ายๆ	ว่า	
“เกาะกอย”	ในปัจจุบัน
	 ต่อมา	ในสมยัรัชกาลท่ี	3	พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั	ได้โปรดเกล้าฯ	
ให้พระยาบดนิทรเดชา	(สงิห์	สงิหเสน)ี	เป็นแม่ทัพบก	และเจ้าพระยาคลัง	(ดศิ	บนุนาค)	
ซ่ึงต่อมาคอื	สมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	เป็นแม่ทัพเรอืยกไปตญีวนและเมอืงเขมร
พร้อมๆกัน	 เมื่อเดินทางกลับหลังจากเสร็จศึกสงครามแล้ว	 ท่านแม่ทัพบกได้อพยพ
ครอบครัวเขมรจามเข้ามาอีกจ�านวนหนึ่ง	 โปรดเกล้าฯ	 ให้ตั้งครัวเรือนที่	 “บ้านครัว” 
รวมอยู่ด้วยกัน	
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	 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
	 กระทรวงการต่างประเทศรูส้กึส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
เป็นล้นพ้นในการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่
ทรงบันทึกไว้ในการเสด็จพระราชด�าเนินเยือนกลุ่มประเทศ
โลกมุสลิม	และการเสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมพสกนิกร
ชาวไทยมุสลิมในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยในห้วงปี	
พ.ศ.	2547	–	2555	แก่กระทรวงการต่างประเทศ	เพ่ือ
ประมวลเรยีบเรยีงขึน้เป็นหนงัสอื	 “โลกมสุลมิในสายพระเนตร”	
และเผยแพร่แก่สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

“โลกมุสลิมในสายพระเนตร” 

ปากีสถาน 22 มีนาคม 2555

อียิปต์ 17 มีนาคม 2550
อิหร่าน 18 เมษายน 2547 เชิงชั้น

อุสเบกิสถาน 23 เมษายน 2548 สมดุล
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กาตาร์ 10 มกราคม 2555 อูฐถูกปิดปาก

ประเทศไทย 7 มกราคม 2552 ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี

อียิปต์ 18 มีนาคม 2550

มาเลเซีย 24 กรกฎคม 2555

อุสเบกิสถาน 22 เมษายน 2548 ตัวที่ไม่ต่อ

อียิปต์ 17 มีนาคม 2550 ไม่มีแม่น้ำาไนล์ ไม่มีอียิปต์

อุสเบกิสถาน 23 เมษายน 2548 สมดุล

	 หนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์	มีวัตถุประสงค์
เพื่อน�าเสนอภาพสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของชาวมุสลิมในนานาประเทศ	 ทั้งใน
มิติศาสนา	 วัฒนธรรม	 สถาปัตยกรรม	 และ
ประวัติศาสตร์	 ที่บันทึกผ่านสายพระเนตรอันกว้าง
ไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งจะ
ช่วยให้ขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจของผู้อ่าน
ต่อประเทศโลกมุสลิมให้กว้างขวางออกไป
	 ทัง้น้ี	ผูส้นใจสามารถรับชมหนงัสือภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ได้ทาง	https://bit.ly/3TusYHv
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																	สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ในวารสารมุสลิมกทม.	NEWS	เล่มนี้	ขอพูดถึงปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ	ป้องกันได้
ด้วยการขลิบ	เรามาทราบถึงสาเหตุท่ีท�าให้เกิดการอักเสบกัน	

 สาเหตุของปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ
														1.	การท�าความสะอาดอวัยวะเพศไม่ถูกสุขลักษณะ	โดยเฉพาะผู้ชายที่มีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ	และยังไม่ได้ท�าการ
ขลบิหนงัหุม้ปลายออก	 จะท�าให้เกดิการหมกัหมมของคราบเหง่ือไคล	 และจากหยดปัสสาวะทีต่กค้าง	 ส่งผลให้เกดิการระคายเคือง
บริเวณปลายอวัยวะเพศได้
														2.	การระคายเคืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ท�าความสะอาดอวัยวะเพศ	ผิวหนังปลายอวัยวะเพศนั้นเป็นส่วนที่อ่อนโยน	
หากได้รับสารเคมีจึงเป็นสาเหตุให้ปลายอวัยวะเพศอักเสบได้	 เช่น	 การใช้สบู่ที่มีสารเคมีที่ส่งผลต่อการระคายเคืองต่อปลาย
อวัยวะเพศชาย	หรือการสัมผัสสารเคมีบางชนิด	แล้วปัสสาวะก่อนการล้างท�าความสะอาดมือ	เป็นต้น	อีกทั้งการใช้ถุงยางอนามัย	
สารหล่อลื่น	 และการตกค้างของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดกางเกงชั้นใน	 สามารถส่งผลให้ปลายอวัยวะเพศอักเสบได้
เช่นกัน
												3.	การติดเชื้อจากการหมักหมมสิ่งตกค้างที่ปลายอวัยวะเพศ	โดยมักจะเกิดจากการติดเชื้อของยีสต์แคนดิดา	ส่งผลให้
เกิดปลายอวัยวะเพศอักเสบได้
												4.	โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	และท่อปัสสาวะอักเสบ	เช่น	หนองใน	เริม	หรือมีหนองไหลออกมาจากทางท่อปัสสาวะ	
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการอักเสบของปลา
         
  อาการปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ
	 •	1.	เกิดการระคายเคืองของปลายอวัยวะเพศ	จะมีอาการคัน	เจ็บ	บวมแดงที่ปลายอวัยวะเพศชาย
	 •	2.	มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากอวัยวะเพศ
	 •	3.	ปัสสาวะแล้วมีอาการเจ็บ	ท�าให้ปัสสาวะล�าบาก
	 •	4.	มีหนองไหลจากปลายอวัยวะเพศ
		 •	5.	ไม่สามารถร่นหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศได้ตามปกติ

นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

BALANITIS
ปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ 
ป้องกันได้ด้วยการขลิบ
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 การวินิจฉัยปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ 
	 แพทย์สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยปลายอวัยวะเพศชายอักเสบได้ด้วยการมองเห็น	ในขณะตรวจร่างกาย	ได้แก่
	 •	1.	การเก็บตัวอย่างเลือด
	 •	2.	การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
	 •	3.	ตัดเนื้อเยื่อบริเวณอวัยวะเพศ	เพื่อท�าการตรวจวินิจฉัย

การป้องกันปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ
	 •	1.	การท�าความสะอาดอวัยวะเพศให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ�าทุกครั้งหลังท�ากิจกรรม	เช่น	หลังการออกก�าลังกาย	
หลังมีเพศสัมพันธ์	เป็นต้น
	 •	2.	หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่ระคายเคืองต่ออวัยวะเพศ
	 •	3.	ล้างมือทุกครั้งก่อนท�าการปัสสาวะ
	 •	4.	เลือกใช้ถุงยางอนามัยให้เหมาะสมในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
	 •	5.	หากมีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ	ควรปรึกษาแพทย์เพื่อท�าการขลิบหนังหุ้มปลายออก

	 ผู ้ป่วยปลายอวัยวะเพศชาย
อกัเสบ	Balanitis	ทีต้่องดแูลเป็นพิเศษ	
คือผู้ป่วยปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ	
Balanitis	 ในวัยเด็ก	 เพราะส่วนใหญ่
หนงัหุ้มปลายอวยัวะเพศยังไม่เปิด	คณุพ่อ	
คุณแม่	ควรต้องสอนให้บุตรชายดูแล
ท�าความสะอาดอวัยวะเพศ	อีกทั้งหาก
มีอาการปลายอวัยวะเพศชายอักเสบที่
รุนแรง	ควรมาท�าการขลิบหนังหุ ้ม
ปลายอวัยวะเพศ			จากประสบการณ์
ที่ได้ดูผู้ป่วยหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ
ชายอักเสบ	 Balanitis	 ส่วนใหญ่รักษา

ด้วยยา	แล้วจะกลบัมาเป็นใหม่อกีเนือ่งจากสาเหตหุลายอย่างเช่น	การมีเพศสมัพันธ์	การขยายตวัขอบอวยัวะเพศชาย	เกือบท้ังหมดก็
ต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดรักษาหรือการขลิบ	ฉะนั้นการป้องกันการเกิดโรคเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด	 เพราะถ้าเป็นแล้วโอกาสหายเอง
ยากมาก	ส�าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะทุกคนผ่านการท�าสุหนัต	 (ขลิบ)	มาตั้งแต่เด็กๆ	จะมีก็เกิด
ในเด็กที่ยังไม่ได้ท�าสุหนัต	 หรือขลิบเท่านั้นที่อาจเกิดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ	 Balanitis	 ได้	 นับเป็นเรื่องดีและเป็น
ประโยชน์อีกทางหนึ่งของการเข้าสุหนัตในศาสนาอิสลาม	 สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บดแูลและ
รกัษาสขุภาพ	รกัษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามยั	ล้างมอืกนับ่อย	ๆ 			เพือ่ความปลอดภยัและขอขอบคณุข้อมูลด	ีๆ 	จากโรงพยาบาล
เพชรเวชด้วย



ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

นิยามมุอัลลัฟในอดีต

	 “มอัุลลฟั”	เป็นค�าภาษาอาหรบัมคีวามหมายว่า	ผูไ้ด้รบัความสนิทสนม	ความอบอุ่น	ความคุ้นเคย	ค�านี้ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

อายะฮ์ที่	 60	ของซูเราะฮ์	 อัตเตาบะฮ์	 โดยใช้ค�าว่า	 “อัลมุอัลละฟะตุ	 กุลูบุฮุม”	ความว่าผู้ที่หัวใจของเขาต้องการความอบอุ่น	ความสนิท

สนม	และความคุ้นเคย	เป็นหนึ่งใน	8	ประเภทที่อัลลอฮ์ได้ก�าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทานซะกาต	ค�าว่า	“มอุลัลฟั”	ในยุคต้นของอิสลามจะ

ใช้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับอิสลามแต่มีจิตใจโน้มเอียงสู่อิสลาม	หรือปกป้องอิสลาม	และยังใช้กับผู้ที่เป็นศัตรูต่ออิสลาม	 โดยหวังว่าการให้ทานซะ

กาตแก่พวกเขาจะท�าให้จิตใจพวกเขามีความอ่อนโยนและเลิกเป็นศัตรู	อย่างไรก็ตามค�าว่า“มุอัลลัฟ”จะไม่ใช ้กับผู ้ที่ เป ็นมุสลิม

แต่เดิม	และไม่ไช้กับผู้รับอิสลามที่มีความเข้มแข็ง	หรือรับอิสลามมาเป็นระยะเวลาพอสมควร		ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่พบว่ามีการใช้ค�านี้กับ

เหล่าสาวก	(	เศาะฮาบะฮ์	)	ของท่านนบีแต่อย่างใด	ทั้งที่ส่วนใหญ่ของพวกเขาเพิ่งรับอิสลาม

นิยามมุอัลลัฟในสังคมไทย

												มุอัลลัฟ	หรือ	มุอัลละฟะฮ์	ในนิยามของมุสลิมไทยคือผู้ที่แต่เดิมไม่ได้เป็นมุสลิม	แต่ต่อมาได้เข้ารับนับถืออิสลาม	ด้วยสาเหตุจาก

การแต่งงาน	ซึง่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่	และสาเหตุอืน่ๆ	รองลงมา	และไม่ว่าเขาจะรบัอสิลามมาเนิน่นานเพยีงใด	หรอือสิลามของเขาจะเข้มแขง็

เพยีงใด	สงัคมกย็งัคงเรยีกเขาว่ามุอลัลัฟ	ซึง่น่าจะเป็นสิง่ท่ีไม่ถูกต้อง		อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ของการเข้ารบัอสิลามของพีน้่องต่างศาสนกิก่อให้

เกิดสังคมเครอืญาตทิีม่คีวามเกีย่วดองกนัและผกูพนักนัเป็นสงัคมพหวัุฒนธรรมทีง่ดงามในสงัคมไทยปัญหาทีส่�าคญัของมอุลัลฟัหรือมุสลิมใหม่คือ

ปัญหาเรื่องการปรับตวัในการด�าเนนิชวีติให้เป็นไปตามบทบัญญัตขิองอสิลาม	การปรบัตวัในการปฏิสัมพนัธ์กับครอบครวัใหม่	และการปรบัตวัใน

การปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับครอบครัวเดิม	 และสังคมเดิม	 ปัญหาเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทางศาสนา	 องค์กรศาสนา	 และ

สถาบันทางสังคม	ที่ต้องช่วยกันแก้ไข	
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ผลการสัมมนา 
“จากมุอัลละฟะฮ์สู่มุสลิมะฮ์ที่มีคุณภาพ”
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การจัดสัมมนามุอัลละฟะฮ์

										ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวส�านักจุฬาราชมนตรีโดยสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา	ร่วมกับส�านักงาน

ท่ีปรึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรม	 สถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจ�าประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการอสิลาม

กรุงเทพมหานคร	 และมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคมในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรี	 จึงได้จัดโครงการสัมมนาสตรี	 ใน

หัวข้อ		“จากมอุลัละฟะฮ์	สูม่สุลมิะฮ์ที่มีคุณภาพ”	ในวันเสาร์ที่	29	ตุลาคม	2565	ณโรงแรมอัลมีรอซ	ถนนรามค�าแหงกรุงเทพมหานคร	

ตั้งแต่เวลา	08.30	-17.00	น.	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้		:	

	 1.	 เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของสตรมุีสลมิ	 และการด�าเนนิชีวติอยูใ่นวิถีอสิลามอย่างถกูต้องและ

เข้มแขง็

	 2.	เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวของมุอัลละฟะฮ์ในมิติต่างๆ

	 3.	และเพือ่สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืของมอุลัละฟะฮ์ในสงัคมไทยเพือ่พฒันาสูค่วามเข้มแข็งและการเป็นมสุลมิมะฮ์ทีม่คุีณภาพ

										โครงการสมัมนา		“จากมอุลัละฟะฮ์สูม่สุลมิะฮ์ท่ีมคีณุภาพ”	มมีอัุลละฟะฮ์ท่ีเข้ารบัอสิลามในช่วงไม่เกนิ	10	ปี	จ�านวน	100	คน	

โดยคัดเลือกจากมัสยิดต่างๆในกรุงเทพฯ	 และจากองค์กรเครือข่ายที่ท�างานเกี่ยวกับมุอัลลัฟ	 กิจกรรมสัมมนาประกอบด้วยการ	

ปาฐกถาพิเศษเร่ือง		“มุสลิมะฮ์ผู้สร้างสรรค์ประชาชาติมุสลิมท่ีสมบูรณ์”	โดย	รองศาสตราจารย์เสาวนีย์	จิตต์หมวด		และ

ผศ.ดร.อบัดลุเลาะห์	หนุม่สุข	การเสวนาเร่ือง	“จากมอุลัละฟะฮ์สูม่สุลีมะฮ์ทีม่คุีณภาพ”	โดยอาจารย์บรรจง	บนิกาซนั	ดร.ปรญิญา	ประหยดัทรัพย์	

คุณคอดียะห์	ยุสรอ	คุณจันทร์เพ็ญ	โยธาสมุทร	(บัดรียะห์	ประไพรทอง)	ด�าเนินการเสวนาโดยคุณกุสุมา	โยธาสมุทร	การแบ่งกลุ่ม

สะท้อนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของมุอัลละฟะฮ์ในแต่ละมิติ		โดยแบ่งฐานปัญหาออกเป็น	10	ฐานได้แก่	:

ฐานที่	1	ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันที่เปลี่ยนไป

ฐานที่	2	ปัญหาที่เกิดจากการปรับตัวกับคู่ครอง

ฐานที่	3	ปัญหาที่เกิดจากการปรับตัวกับครอบครัวใหม่(ครอบครัวของสามี)

ฐานท่ี	4	ปัญหาทีเ่กดิจากความสัมพันธ์กบัครอบครวัเดมิของตนเองในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ประเพณ	ีวฒันธรรม	ค่านยิม	อาหาร	ความเชือ่

ฐานที่	5	ปัญหาการมีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมมุสลิม

ฐานที่	6	ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

ฐานที่	7	ปัญหาด้านการปฏิบัติศาสนกิจ	ได้แก่	การละหมาด	การถือศีลอด	การจ่ายซะกาต	และการประกอปพิธีฮัจย์

ฐานที่	8	ปัญหาด้านการเลี้ยงดูบุตร

ฐานที่	9	ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฮาลาล	ฮารอม	การช�าระล้างนะยิส	การอาบน�้ายกฮะดัษ

ฐานที่	10	เสนอแนะช่องทางการสื่อสารในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อิสลามและการเป็นมุสลิมะฮ์ที่มีคุณภาพ	หลังจากนั้น

	 ได้มีการน�าเสนอผลการระดมสมองและการประกาศเจตนารมณ์(ปฏิญญา)ร่วมกัน

ปฏิญญามุอัลละฟะฮ์อัลมีรอซ 65

	 ปฏิญญานี้เรียกว่า	“ปฏิญญามุอัลละฟะฮ์อัลมีรอซ	65”	มีข้อความที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้อ่านร่วมกันดังนี้:

											ปฏิญญาอัลมีรอซ	ว่าด้วยความร่วมมือ	(ความสัมพันธ์)	ของมุอัลละฟะฮ์

	 ปฏิญญาว่าด้วยความสัมพันธ์	และความร่วมมือเพื่อความส�าเร็จของมุอัลละฟะฮ์

	 จากการสัมมนาในโครงการ	 “จากมุอัลละฟะฮ์สู่การเป็นมุสลิมะฮ์ที่มีคุณภาพ”	 โดยสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและ
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การพัฒนา	ส�านักจุฬาราชมนตรี	และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจ�าประเทศไทย	ที่ได้จัดขึ้นในวันนี้	29	ตุลาคม	

2565	ณ	โรงแรมอัลมีรอซ		ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	100	ท่าน	อันน�าไปสู่แนวทางปฏิบัติร่วมกัน	โดยขอให้ค�ามั่น

สัญญาและประกาศเจตนารมณ์ด้วยความสุจริตใจ	ก�าหนดเป็น	“ปฏิญญามุอัลละฟะฮ์อัลมีรอซ”	ดังต่อไปนี้	:

	 ข้อที่	1	เราจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็นมุสลิมะห์ที่มีคุณภาพ

	 ข้อที่	2		เราจะยังคงด�าเนินความสัมพันธ์อันดี	ดูแลให้ความเคารพต่อบุพการีตลอดจนเครือญาติให้ดียิ่งกว่าเดิม

	 ข้อที	่3			เราจะอยูร่่วมกบัครอบครัวใหม่ด้วยความรกั	ให้เกียรตซิึง่กนัและกนั	ตลอดจนการดแูลบุพการ	ีสานความสมัพนัธ์กับเครือญาตใิหม่

	 ข้อที่	4		เราจะสร้างครอบครัวและเลี้ยงดูบุตรหลาน	ประชากรมุสลิมให้มีคุณภาพตามครรลองของอิสลาม

	 ข้อที่	5		เราจะด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	และรักษาภาพลักษณ์ของมุสลิมะห์ที่ดีตลอดไป

	 ข้อที่	6		เราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้การช่วยเหลือมุอัลละฟะห์ฉันท์พี่น้องตลอดไป									

	 ข้อที่	7		เราจะร่วมกันสร้างและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของมุอัลละฟะห์ในสังคมไทยเพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

	 ข้อที่	8		เราจะปฏิบัติและรักษาไว้ซึ่งความดี	ด�าเนินชีวิตตามวิถีอิสลามจนกว่าชีวิตจะหาไม่	“อินชาอัลลอฮ์”

	 การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานที่ปรึกษาฝ่ายกิจการอิสลาม	 สถานทูตซาอุดิอาระเบียประจ�า

ประเทศไทย	 ถ่ายทอดกิจกรรมทางเพจของสถาบันวะสะฏียะฮ์	 ฯ	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพฯ	 และเผยเเพร่ทางส่ือของ

ซาอุดีอาระเบีย	จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ	ส�านักงานที่ปรึกษากิจการอิสลาม	สถานทูตซาอุดิอาระเบียแห่งประเทศไทยท่ีให้การสนบัสนนุ

การจดัสมัมนาในครัง้นีแ้ละขอบคณุทมีงานมสุลมิะฮ์อนสุตรฯีในคณะกรรมการอสิลามกรงุเทพฯภายใต้การน�าของดร.กัลญาณี	 (กบุรอ)	 เจรญิช่าง	

และผศ.ดร.อดิศักดิ์	 (อับดุรรอซซาก)		นุชมี		ขอบคุณเจ้าหน้าที่ส�านักจุฬาราชมนตรี	กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ	และไม่ลืมที่จะ

ขอบคุณมุอัลละฟะฮ์ทุกท่านที่ได้ก้าวผ่านการเป็นมุอลัละฟะฮ์สู่การเป็นมุสลิมะฮ์ที่สมบูรณ์	ขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองและประทานทางน�า

และความส�าเร็จแก่ทุกคน		อามีน

สกอ.กทม.จัดฝึกอบรมการน�าเสนอคุตบะฮ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

 
	 ในวนัท่ี	5	และวนัท่ี	12	ธนัวาคม	2565	ณ	โรงแรมรเีจ้นท์	
ถนนรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	 ส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	
โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร	 ก�าหนดจัดฝึกอบรม	 “หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้น�าเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ”	เพื่อ
พฒันาทกัษะการน�าเสนอคตุบะฮ์ส�าหรบัคอเตบ็หรอืผูช่้วยคอเตบ็
ประจ�ามัสยิด	 รวมทั้งนักเรียนระดับซานะวีย์	 จ�านวน	 40	 คน	
โดยได ้รับการสนับสนุนโครงการ ฯ จากมัสยิดต ้นสน 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร	 หลักสูตรการฝึกอบรม	
ประกอบด้วย	 คุตบะฮ์ตามแบบอย่างของท่านเราะซูล	 เทคนิค
การน�าเสนอคตุบะฮ์ท่ีมปีระสทิธภิาพ		กลยทุธิก์ารน�าเสนอคตุบะฮ์
สู่การพัฒนา	การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้น�าเสนอคุตบะฮ์	สิ่งที่
ควรตระหนกัและพงึระวงัของเนือ้หาคตุบะฮ์	 และการฝึกปฏบัิติ	
โดยใช้เวลา	2	วนั	ประมาณ	16	ช่ัวโมง		และผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม		
เมือ่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ	ฯ	ไม่น้อยกว่า	80	%	จะได้รบั	“วุฒิบัตร”	
จากส�านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	ด้วย
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กอ.กทม. รับพระราชทานรางวัลผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจ�าปี 2563

	 พระบาทสมเ ด็จพระเจ ้ าอ ยู ่หั ว 	พร ้อมด ้ วย
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิ	ี ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดและอิหม่ามท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	
ประจ�าปี	 2563-2565	 	 และมี	 นายอรุณ	 บุญชม	 ประธาน
คณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี	 เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี		
เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2565		ณ	ที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี		อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี		
	 ในการนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	วิศรุต		เลาะวิถี	
รองประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ได้รับ
มอบหมายให้เป ็นผู ้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรงุเทพมหานคร	 เข้ารบัพระราชทานโล่เกียรติคณุและเงนิรางวัล	
ซึง่กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ได้พจิารณาคดัเลอืก
ให้คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 เป็นจังหวดั
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	ประจ�าปี	2563	ประเภทรางวัลดี	
จังหวัดขนาดใหญ่	
	 ทั้งนี้	 นายขจิต	 ชัชวาณิชย์	 ปลัดกรุงเทพมหานคร	
ได้แสดงความยินดีกับผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร	(กอ.กทม.)	ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น	ประจ�าปี	2563	ในวาระนี้ด้วย	



 

 

“บางเร่ืองไม่สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ
มันต้องเอาชีวิตออกไปสัมผัสเอง”

แม้จะชอบหมกตัวอยู่กับการอ่านหนังสือแค่ไหน
ก็ไม่มีทางได้สัมผัสรสชาติสนุก ๆ เท่าออกไปลองเอง

ชีวิตหลังจบการศึกษา
	 หลงัจบมหาวทิยาลยั	มโีอกาสได้ท�างานเป็นอาสาสมคัรกบั	NGO	ของประเทศ
สวสิเซอร์แลนด์	 ต้องเดนิทางไปประเทศลาวทกุเดือน	 เป็นเวลาหนึง่ปีเตม็	นบัเป็นช่วง
ที่เรียนรู้ชีวิตในประเทศที่มีอัตราการนับถือศาสนาอิสลามน้อยมาก	 โดยเฉพาะนอก
เมืองหลวง	 ทุกครั้งที่ต้องลงพื้นที่ไปท�างาน	 เราจะเจอค�าถามและข้อสงสัยจากคน
ต่างศาสนกิเก่ียวกบัการคลมุฮญิาบในประเทศลาวค่อนข้างบ่อย		หลงัจากจบโปรเจกต์
ทีป่ระเทศลาว	ตดัสนิใจขอเลอืกเส้นทางเอง	ท�างานเกบ็เงิน	จะเหนือ่ยจะไม่ไหวแค่ไหน
ก็ต้องลอง	แค่จินตนาการว่า	จะได้ออกไปนั่งรถไฟเล่นที่อินเดีย	ไปเป็นอาสาสมัครที่
เนปาล	ไปท้าทายขีดจ�ากัดของตัวเองที่แอฟริกา	ความเหนื่อยก็หายเป็นปลิดท้ิง	
เราให้คุณค่ากับประสบการณ์ชีวิตเป็นเร่ืองส�าคัญมาก	 	มันคือสิ่งที่คนอื่นขโมย
ไปจากเราไม่ได้	เป็นส่ิงทีถ้่าอยากได้ต้องลงมอืลงแรงออกไปหาเอง	ความทะเยอทะยาน
ในการออกไปเจอโลกข้างนอกมีสูง	เลยต้องพยายามมีวินัยกับตัวเองให้มาก	ๆ

ความคิดเห็นจากครอบครัว
	 นับว ่าโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่เป ิดโอกาสให้ออกไปเห็นโลกข้างนอก	
ประสบการณ์มากมายหลากหลายรูปแบบที่ได้มา	มันเกินกว่าที่คิดเอาไว้มาก	ตั้งแต่

จามี่ กุลธิดา เลาะวิถี
86/65	ซอยรามค�าแหง	186
แขวงมีนบรุ	ีเขตมนีบรุ	ีกรงุเทพ	ฯ	10510
jamiiturner@yahoo.com

ประวัติครอบครัว
	 ‘จามี่	กุลธิดา	เลาะวิถี’	เป็นลูก
คนที่ 	4	ในจ�านวนพี่น ้อง	4	คนของ
คุณกลุชาต-ิคณุมนีา	เลาะวถิ	ีเกดิในครอบครวั
ทีใ่ห้โอกาสลกูได้เลอืกเส้นทางเอง	ท�าในสิง่
ทีเ่หมาะสมกบัศักยภาพของตวัเอง	 ไม่ได้
ถกูบังคบัว่า	 ต้องเดนิตามบรรทดัฐานของ
สงัคม	

ประวัติการศึกษา
	 จบระดับชั้นประถมศึกษาจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัสสลาม	 และ
เข้าสู่การเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น
ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
ตดัสนิใจต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ที่โรงเรียนอิสสลามศรีอยุธยามูลนิธิ	 ต่อ
ระดับมหาวิทยาลัยในคณะ	English	
Literature	ที่	 IIS-RU	และออกเดินทาง
เรียนรู้ชีวิตกับมหาวิทยาลัยแห่งความรัก
และธรรมชาติ
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ก่อนเรยีนจบ	มโีอกาสไปซมัเมอร์
ที่ประเทศอังกฤษ	ไปพิพิธภัณฑ์	
หอศิลป์และห้องสมุดบ่อยมาก	
ไปทกุวนั	 เป็นการใช้ชีวิตช่วงอยู่
องักฤษทีคุ่ม้ค่า	ชวนกันไปห้องสมดุ	
ไปเล่นสเกตบอร์ดที่พาร์คใน
ลอนดอน	ไปลองใช้ชีวิตในแบบ
ที่ไม่รู ้จะมีโอกาสได้กลับไปอีก
หรือเปล่า
	 แม้การเป็นฟรีแลนซ์
กับองค์กร	 NGO	 ต่างประเทศ	
จะท�าให้มโีอกาสได้ออกเดนิทาง
ไปเห็นโลกในอีกแบบที่ไม่เคย
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ได้สัมผัส	 แต่เราก็ต้องเสี่ยงและยอมแลกกับการไม่ได้มี
รายได้หรือชีวิตที่มั่นคง
	 ความมั่นคงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการตอนนี	้
ส�าหรับครอบครัวและคนเป็นคุณพ่อคุณแม่	 เรื่องนี้อาจ
ส�าคญัมาก	แต่ในฐานะทีเ่ข้าสูว่ยัผูใ้หญ่	ทุก	ๆ 	การตัดสินใจ	
เราเองก็ต้องเป็นคนเลือก	แม้ระหว่างทางมันจะยากหรือ
ท้อบ้าง	แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เลือกเอง	ไม่มีทางที่มันจะบั่นทอน
จิตใจให้แตกสลายได้	

บทเรียนที่ได้รับ
	 บทเรียนชีวิตท่ีผ่านมา	ตัดสินใจถูกท่ีเลือกออกไปทดลองท�าหลายอย่างมาก	แม้จะเลือกเดินในทางที่สังคมอาจต่อต้าน	
แต่เรารู้ตัวเองว่า	 ต้องการอะไร	 นี่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถต่อต้านตัวเองได้	 แต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวและความเข้าอกเข้าใจที่
แตกต่างกนั	ไม่ใช่เรือ่งง่ายที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจลูกได้ทุกเรื่อง	และเป็นไปไม่ได้ที่ลูกจะเข้าใจพ่อแม่ได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกนั	
เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะอายุเพิ่มอีกกี่ปี	ก็คงต้องจัดการและบาลานซ์มันให้ดี
	 ช่วงยีส่บิปลาย	 ๆ	 เคยคดิว่าช่วงอาย	ุ 25	 คอื	 ชวีติทีส่นกุและมพีลงัมาก	 แต่ในวยัสามสบิต้น	 ๆ	 ต่างหากทีรู่ส้กึมพีลงัล้นหลาม	
เหมือนมีพลังวิเศษอยู่ในร่างกายมากมายมหาศาล	 อาจเพราะผ่านโลกข้างนอกมาพอประมาณ	 ได้บทเรียนทั้งดีและร้ายมาเยอะ	
เจอความล�าบากมาค่อนข้างหนักหน่วง	ล้มลุกคลุกคลาน	แต่ก็สนุกดี	
ประสบการณ์ในต่างประเทศ
	 22	 ประเทศกับการท�างานอาสาสมัครที่ผ่านมา	 อาเซียนมี	 ไทย	 ลาว	 พม่า	 กัมพูชา	 เวียตนาม	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	
ฟิลิปปินส์	เอเชียใต้มี	อินเดีย	เนปาล	ศรีลังกา	ทวีปแอฟริกามี	แทนซาเนีย	ยูกันดา	เคนย่า	รวันดา	เอธิโอเปีย	บูรุนดี	มาลาวี	จิบูติ	
เอริเทรีย	แซมเบีย	และโมซัมบิก	
	 การท�างานอาสาสมัครในประเทศดังกล่าว	 ได้มอบประสบการณ์ด้านการเดินทางให้อย่างโชกโชน	 ทุกครั้งที่ออกเดินทาง	
จะรู้สึกถึงการได้รับความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเสมอ	และยังมีอีกหลายเรื่องนับไม่ถ้วนที่รอให้ได้เจอ	รอให้ได้ลุย	บางเรื่องก็
พร้อมรบัมอื	 บางเร่ืองกไ็ปตายเอาดาบหน้า	 โดยเฉพาะทวปีแอฟรกิา	 เรือ่งทีไ่ม่ได้คาดคดิเอาไว้เกิดขึน้มากมาย	 เข้าใจชีวติมากขึน้ว่า	
‘อ๋อ	โอเค	ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นี่เอง	ถ้าไม่มาเอง	ไม่ทีทางเข้าใจแน่นอน’
ฝากข้อคิดส�าหรับน้อง ๆ
	 แน่นอน	โอกาสในชีวิตมีครั้งเดียว	หากโชคดีอาจมีครั้งที่สอง	และต้องมีเลือกผิด	ท�าพลาด	ถ้าจะพังก็พังตอนนี้	และรีบลุก
ขึ้นใหม่ได้	ท้ายที่สุดแล้ว	เราเชื่อมั่นว่า	ทุกคนมีจุดหมายที่ต่างกัน	เดินกันคนละเส้นทาง	เอาเป็นว่า	ชอบอะไรก็ท�าแบบนั้น	เพียง
ตั้งใจ	ลงมือท�าและมอบหมายต่อพระผู้เป็นเจ้า	สิ่งที่ตั้งใจไว้	คงจะอยู่ไม่ไกลจนเกินไป	-	อินชาอัลลอฮ์



มัสยิดฟาลาฮฺ (คลองเก้า) 

	 มัสยิดฟาลาฮฺ	(คลองเก ้า)	ตั้งอยู ่ เลขที่ 	33/3	
ถนนคลองเก้า		แขวงคลองสบิ		เขตหนองจอก		กรงุเทพมหานคร	
สร้างครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.2494	โดยฮัจยีเหม		หมัดละ	
ได้วะกัฟที่ดิน		จ�านวน	5	ไร่	และบรรดาสัปปุรุษในขณะนั้น
ได้ร่วมกันเก่ียวข้าวท�านาเพื่อรวบรวมเงินมาซ้ือที่ดินเพิ่มให้
กับมัสยิดอีกจ�านวน	5	ไร่	รวมที่ดินในขณะนั้น	10	ไร่	ต่อมา
เม่ือมีการตัดถนนคลองเก้าผ่านท่ีดินของมัสยิด	ท�าให้ที่ดิน
ของมัสยิดส่วนหนึ่งกลายเป็นทางสาธารณะ	คือถนนคลอง
เก้าในปัจจบุนั	 โดยท่ีดนิในส่วนท่ีมกีารก่อสร้างมสัยดิฝ่ังตะวนัตก
ของถนนติดคลองซอยที่เก้า	เนื้อที่ประมาณ	2	ไร่เศษ	
ที่ดินฝั่งตะวันออกของถนนแบ่งเป็นกุโบรประมาณ	2	ไร่เศษ	
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และแบ่งเป็นที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เป็นสัปปุรุษของมัสยิด	จ�านวน	5	ไร่เศษ	หลังจากนั้นได้มีการวะกัฟเพิ่มเติมต่างกรรม
ต่างวาระอีกประมาณ	1	ไร่	
	 อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียนแบบไม้	ปรับปรุงครั้งแรกเป็นทรงปั ้นหยาใต้ถุนสูง	เรือนเป็นไม้สัก		หลังจากนั้น
มกีารรือ้อาคารไม้ทรงป้ันหยาออก		และก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	เมือ่ปี	พ.ศ.2526	โดยมท่ีานอาจารย์ประเสรฐิ		มะหะหมดั		
อดีตจุฬาราชมนตรี		เป็นประธานในการวางรากฐานอาคาร	ซ่ึงเป็นอาคารหลังปัจจุบัน		มัสยิดฟาลาฮฺจดทะเบียนจัดตั้งเป็น
นิติบุคคล	ทะเบียนเลขที่	80	ณ	ศาลากลางจังหวัดพระนครในขณะนั้น	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	พ.ศ.2495	โดยมีอิหม่ามตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจ�านวน	6		คน	คือ	1.นายเซ็ม		รักษาเดช	2.นายสนิท	(มูฮ�าหมัด	)	พ่ึงและ	3.นายสมบัติ	(มาลิกี)	พึ่งและ	
4.	นายพิชิต	(อิสมาอีล)	จ้อยรุ่ง	5.นายอุดม	(อิดริส)	จ้อยรุ่ง	และ	6.นายวันชัย	(มูฮ�าหมัด	)	สละกูดิง	คนปัจจุบัน	มัสยิดฟาลาฮฺเป็น
มสัยดิขนาดกลาง	ซึง่มสัีปปรุษุจ�านวน	400	ครอบครัว	โดยคาดว่าในอนาคตอนัใกล้จะกลายเป็นมสัยดิขนาดใหญ่	ด้วยการขยายตวัของเขตเมอืง

	 มัสยิดฟาลาฮฺภายใต้การบริหารของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดชุดปัจจุบัน	
ได้บรหิารงานตามหน้าท่ีได้ระบไุว้ในพระราชบญัญตัิ
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม	 พ.ศ.2540	 ใน
ด้านการศึกษา	 มัสยิดมีศูนย์อบรมจริยธรรมและ
ศาสนาอสิลามประจ�ามสัยิดทีข้ึ่นกบักรมการศาสนา	
มคีรปูระจ�า	6	คน	มนีกัเรียนประจ�าประมาณ	150	คน	
ปัจจุบันก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลัง
ใหม่	 เป็นอาคารเรียนมาตรฐาน	 4	 ชั้น	 ใช้ทุนใน

การก่อสร้างประมาณ	10	ล้านบาท	ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอืจากคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร
ในฐานะองค์กรที่ก�ากับดูแลในกิจกรรมต่างๆด้วยดีตลอดมา	 และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัด
กิจกรรมต่างๆ	ในอนาคตหลังจากที่ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	มีโครงการปรับปรุงมัสยิดอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามในฐานะมัสยิดที่อยู่ในพ้ืนที่ของศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรต	ิ	
ซึ่งต้องรองรับแขกที่เวียนมาท�าภารกิจ	ณ	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอยู่เสมอ	
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ส่วนหนึง่จากภารกจิและกจิกรรมของมสัยิดฟาลาฮ ฺ(คลองเก้า)
ศูนย์พักคอยช่วงสถานการณ์ โควิด-19

กิจกรรมเนืองในวันเฉลิมพระชนพรรรษา

กจิกรรมการกศุลเพือ่หารายได้บ�ารุงมสัยดิและก่อสร้างอาคารเรยีน

กจิกรรมด้านการศกึษา

กจิกรรมศึกษาผูใ้หญ่

กจิกรรมอืน่ๆ

สกอ.กทม. ก�าหนดจดัฝึกอบรมหลกัสตูรการเตรยีมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกาห์) รุ่นที่ 2-3

	 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	 	 โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากร	ได้จัดฝึกอบรม	
“หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน (นิกาห์)”	รุ่นที่	1	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2565	ผ่านระบบออนไลน์	และมี
ผู้ผ่านการฝึกอบรม	จ�านวน	115	คน		บัดนี้		สกอ.กทม.	มีโครงการจะจัดฝึกอบรม	“หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน 
(นิกาห์)”		รุ่นที่	2	และ	3	แบบออนไซต์	รุ่นละ	50	คน	โดยใช้เวลารุ่นละ	2	วัน	ประมาณเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์	2566	
	 ขอเชิญผู้ท่ีจะเข้าสู่พิธีนิกาห์	(แต่งงาน)	หรือผู ้สนใจ	โปรดแจ้งความจ�านงได้ที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	โทร.	0-2949-4259	ในเวลาราชการ	เพื่อการส่งใบสมัครและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป



ผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด

 (2) มัสยิดอินโดนเีซยี	 ทะเบียนเลขท่ี	 85	 เขตปทุมวนั	 ได้มกีารคัดเลือกกรรมการ
อสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	16	ตลุาคม	2565	โดยมนีายวศิรตุ		เลาะวถิ	ีเป็นประธานคณะ
กรรมการคัดเลือก		นายนริศ		อามินเซ็น	นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์	เป็นกรรมการคัดเลือก	
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายปัญญา		เจรญิร่าง	 	 4.	นาสมาน		มสุรเีกน
	 2.	นายสมศกัดิ	์	เตวทิย์		 	 5.	นายอาร	ี	ดายิ
	 3.	นายสมหมาย		เจ๊ะเต๊ะ	 	 6.	น.ส.	วชัรนิทร์		กามดิ

 (1) มัสยิดดารุล-อิหซาน (เพชรทองค�า)	ทะเบียนเลขที่	ธ.18	เขตบางพลัด	ได้
มีการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่ 	16	ตุลาคม	2565	โดยมี
นายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	
นายปรีดา		หร่ายมณี	เป็นกรรมการคัดเลือก			ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายมาโนช		เพ็ชรทองค�า	 7.	นายปรีชา		เสลา
	 2.	นายศุภรัตน์		แม้นมินทร์		 8.	นายซาลิม		ด�ารงผล
	 3.	นายพรเทพ		เพ็ชรทองค�า	 9.	นายอันซอรี		เพ็ชรทองค�า
	 4.	นายฮาซัน		เพชรทองค�า		 10.	นายนวาส		เพ็ชรทองค�า
	 5.	นายนบิล		เพ็ชรทองค�า	 	 11.	นายอนีส		เพ็ชรทองค�า
	 6.	นายดาริช		รักษมณี	 	 12.	นายณัฐ		เพ็ชรทองค�า

 (3) มัสยิดนูรุลกอดีม (ล�าต้อยติ่ง)	ทะเบียนเลขที่	79	 เขตหนองจอก	ได้มีการ
คัดเลือกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยิด	เมือ่วนัท่ี	21	ตลุาคม	2565	โดยมนีายประสพ		ภูส่�าลี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์	นายชาตรี		แอนดาริส	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายยะก๊บ		เลาะเมาะห์	 	 7.	นายจตุพร		สาลิกาพงศ์
	 2.	นายอดุลย์		บู่อยู่	 	 8.	นายธีรภัทร		ใบโซ๊ะ
	 3.	นายสมนึก		เฮงซัน	 	 9.	นายเพียร		สว่างอารมณ์
	 4.	นายสุรเดช		มะเตอรกี	 	 10.	นายยุทธนา		มะเตอรกี
	 5.	นายยูซบ		โต๊ะหวัง		 	 11.	นายจรัญ		ทศเจริญ
	 6.	นายธวัธชัย		พวงทอง	 	 12.	นายมนตรี		ยะยา	

 (4) มัสยิดดารุนน่าอีม ทะเบียนเลขที	่ ธ.5	 เขตทุ่งครุ	 ได้มีการคัดเลือกอิหม่าม
ประจ�ามัสยิดเมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	 2565	 โดยมีนายซีรอซันคาร	 	 ปาทาน	 เป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	เป็นกรรมการ
คัดเลือก		ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	นายรงัสนัต์		แสงวิมาน	เป็นอิหม่ามประจ�ามสัยดิ
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 (5) มัสยิดอีมาร่อตุดดีน(คลองลาดพร้าว)	ทะเบียนเลขที่	51	เขตห้วยขวาง	
ได้มีการคดัเลอืกคอเต็บประจ�ามัสยิด	เมือ่วนัที	่28	ตลุาคม	2565	โดยมีนายประสิทธ์ิ		มะหะหมดั	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายเสน่ห์	 	 ลังเด๋ง	นายมานัดร	 	ป้อมขุนพรม	 เป็น
กรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	นายนพินธ์		หมัดโรจน์	เป็นคอเตบ็ประจ�ามสัยดิ

 (6) มัสยิดกูวติลอิสลาม(ตึกแดง)	ทะเบียนเลขที่	ธ.17	เขตคลองสาน	ได้มีการ
คัดเลือกอหิม่ามและกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิซ่อม	1	ราย	เมือ่วนัท่ี	28	ตลุาคม	2565	
โดยมนีายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายพสิษิฐ์		อรณุพลูทรพัย์	
นายวิบูลย์		มุขตารี	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งอิหม่าม		ได้แก่		นายวาสุเทพ		กาญจนกูล
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่		นายเอกพจน์		วงศ์อารยะ

 (7) มัสยดินรูุล้มูบ่นี (บ้านสมเด็จ)	ทะเบียนเลขท่ี	ธ.3	เขตธนบร	ีได้มีการคดัเลอืก
อหิม่าม	คอเต็บ	และกรรมการอสิลามปะรจ�ามสัยดิซ่อม	2	ราย	เมือ่วันท่ี	30	ตลุาคม	2565	
โดยมนีายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายพสิษิฐ์		อรณุพลูทรพัย์	
นายปรีดา		หร่ายมณี			เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งอิหม่าม		ได้แก่		นายสุรพงศ์		อ่อนหวาน
	 -	ต�าแหน่งคอเต็บ		ได้แก่		นายศุภมาส		พุ่มสว่าง
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
	 	 1.	นายมนูญ		มูหะหมัด
	 	 2.	นายสมศักดิ์		เตมีศิลปิน

 (8) มสัยดิยะวา ทะเบียนเลขท่ี	4	เขตสาทร	ได้มกีารคดัเลือกอหิม่ามประจ�ามัสยดิ	
เมือ่วนัท่ี	6	พฤศจิกายน	2565	โดยมนีายวศิรตุ		เลาะวถีิ	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลือก	
นายวบูิลย์				มขุตาร	ีนายอนสุรณ์		องอาจ	นายสมบัต	ิ	ซูโอ๊ะ	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผู้ได้รบัการ
คัดเลือก	ได้แก่	นายชัยณรงค์		ฉนัท์วรีโยธนิ	เป็นอหิม่ามประจ�ามสัยดิ



  

 (9) มัสยดิยามีลุล้อบีาดะห์ (ลาดบวัขาว)	ทะเบียนเลขท่ี	63	เขตสะพานสงู	ได้มี
การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันท่ี	6	พฤศจิกายน	2565	โดยมี
นายประสิทธิ์		มะหะหมัด	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	
นายชาตร	ี	แอนดารสิ	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รับการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายชลอ		จ้อยรุง่	 	 5.	นายปรชีา		วทิย์วฒันานนท์
	 2.	นายอาดมั		ตุห๊มาด	 	 6.	นายนรนิทร์		มนิยา
	 3.	นาสรุนิทร์		มนิโด	 	 7.	น.ส.	พัชรดิา		วงษ์เจริญ
	 4.	นายอาดลุ		หวงัโซ๊ะ	 	 8.	น.ส.	ชุตกิาญจน์		ยะรงัวงษ์

 (10) มสัยิดบางอ้อ ทะเบยีนเลขที	่ ธ.8	 เขตบางพลดั	 ได้มีการคดัเลือกกรรมการ
อสิลามประจ�ามสัยดิซ่อม	2	ราย	เมือ่วนัท่ี	11	กันยายน	2565	โดยมนีายซีรอซนัคาร		ปาทาน	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	นายปรีดา		หร่ายมณ	ี
เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก	ได้แก่
	 1.	นายจริะวนิ		ตานพีนัธ์
	 2.	นายฉกาจ		มมีติรกจิ

 (11) มสัยดิยามอีลุอสิลาม (รามค�าแหง) ทะเบียนเลขท่ี	52	เขตบางกะปิ	ได้มกีาร
คดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่18	กนัยายน	2565	โดยมนีายประสทิธิ	์	มะหะหมดั	
เป็นประธานคณะกรรมการกรรมการคัดเลือก	นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	นายชาตรี		แอนดาริส	
เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ได้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายฤทธชัิย		แสงวมิาน	 	 7.	นายสมศกัดิ	์	กันซัน
	 2.	นายรงัสรรค์	 ปู่ทอง	 	 8.	นายศภุชัย		เอือ้ฤาชา
	 3.	นายไพโรจน์		ฉมิหรัิญ	 	 9.	นายยะฟัด		เชาว์ไว
	 4.	นายสมชาย		ก้อพทัิกษ์	 	 10.	นายอ๊าดนาน		สาลี
	 5.	นายสมศกัดิ	์	เกดิอยู	่ 	 11.	นางสรัุญญา		ฤทธิง์าม
	 6.	นายสรุตัน์		เกดิอยู	่ 	 12.	นางไมมูน๊ะ		อารยิะ

 (13) มสัยดิอสัสละพียะฮ์ (ถนนตก)	ทะเบียนเลขท่ี	90	เขตบางคอแหลม	ได้มีการ
คดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิซ่อม	6	ราย	เมือ่วนัที	่2	ตลุาคม	2565	โดยมนีายสมยั		เจรญิช่าง	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายนริศ		อามินเซ็น	นายอนุสิทธิ์		สุขุมานันท์	เป็น
กรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายสมัพนัธ์		พนัธ์สอาด			 4.	นายวริิยา		ด�าส�าราญ
	 2.	นายอนชิุต		จ�าปีแก้ว		 	 5.	นายเลศิลกัษณ์		ภษูนากาศ
	 3.	นายสนธชัิย		ช่ืนสขุจิตต์		 	 6.	นางคมคาย		บินซอเลม็

 

	 (12) มัสยิดต้นสน ทะเบียนเลขที่	ธ.11	เขตบางกอกใหญ่	ได้มีการคัดเลือก
กรรมการอิสลามประจ�ามัสยิดซ ่อม	1	ราย	เมื่อวันที่ 	25	กันยายน	2565	โดยมี
นายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายพสิิษฐ์		อรณุพูลทรพัย์	
นายปรดีา		หร่ายมณ	ีเป็นกรรมการคดัเลอืก			ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก	ได้แก่	นายวชัรากร		สุทธริตัน์
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HALAL
 เดอืนพฤศจกิายน 2565 คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร (ฝ่ายกจิการฮาลาล) ได้มีมติในการประชมุครัง้ที ่10/2565 
วันที ่5 พฤศจกิายน 2565 อนมุตัริบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการท่ีขอรบัรองฮาลาล จ�านวน 37 สถานประกอบการ อนมุตัิ
รับรองผลติภณัฑ์ของผูว่้าจ้างผลติ 17 แห่ง ยกเลิกผลติภณัฑ์บางรายการ จ�านวน 10 แห่ง และยกเลิกการรบัรองฮาลาลจ�านวน 5 แห่ง ดงันี้

อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท	โฮป	ฟู้ดส์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	89,	91,	93,	95,	97,	ซอยเอกชัย	110	ถนนเอกชัย	แขวงบางบอน	เขตบางบอน	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	45	รายการ
	 2.	บริษัท	เคอร์รี่	แอนด์	สไปร์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	๑	ถนนสวัสดิการ	๒	ซอย	๙	แขวงหนองแขม	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	34	รายการ
	 3.	บริษัท	โรงงานโภชนาหารเชียรศิริ	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	119	ซอยมาเจริญ	1	ถนนเพชรเกษม	แขวงหนองค้างพลู	
เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	9	รายการ
	 4.	บริษัท	ฟเลเวอร์ส	ออฟ	ดิ	โอเรียนท์	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	45	ชั้น	2	ถนนอนุวงศ์	แขวงจักรวรรดิ	เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 5.	บรษัิท	เพรซิเดนท์	เบเกอร่ี	จ�ากัด	(มหาชน)	(โรงลาดกระบัง	1)	สถานท่ีผลติเลขท่ี	91	นคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	ถนนฉลองกรงุ	
แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	31	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	4	รายการ
	 6.	บริษัท	อดินพ	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	 21	ซอยบางบอน	3	ซอย	12	แขวงหลักสอง	 เขตบางแค	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการ
รับรอง	383	รายการ	และขอเพิ่มการรับรอง	56	รายการ
	 7.	ห้างหุ้นส่วนสามัญ	สามารถเทรดดิ้ง	สถานที่ผลิตเลขที่	1455/1	ซอยกาญจนาภิเษก	008	แขวงบางแค		เขตบางแค	กรุงเทพฯ	
ขอต่ออายุการรับรอง	4	รายการ
	 8.	 บริษัท	 ยูโรสแกน	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 12/2	 ซอยรามค�าแหง	 130	 ถนนรามค�าแหง	 แขวงสะพานสูง	 เขตสะพานสูง	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 9.	บรษิทั	บเีจซ	ีสเปเชยีลตีส์้	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติ	บรษัิท	พงษ์จิตต์	จ�ากัด	เลขท่ี	654/3,	5-6	ซอยรมิคลองบางกอกใหญ่	แขวงวัดท่าพระ	
เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	4	รายการ
	 10.	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ไสวเทรดด้ิง	สถานที่ผลิตเลขท่ี	416	ถนนประชาพัฒนา	แขวงทับยาว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	
ขอเพิ่มเติมการรับรอง	1	รายการ
	 11.	ดี.ดี.มาร์เก็ตติ้ง	สถานที่ผลิตเลขที่	67,	69	ซอยเอกชัย	94	แยก	5	แขวงบางบอน		เขตบางบอน	กรุงเทพฯ		ขอต่ออายุการ
รับรอง	9	รายการ	และผลิตให้กับผู้ว่าจ้างผลิต	(OEM)	1	สถานประกอบการ
	 11.1	บรษิทั	สยามแมค็โคร	จ�ากดั	(มหาชน)	ท่ีอยูเ่ลขท่ี	1468	ถนนพฒันาการ	แขวงพัฒนาการ										เขตสวนหลวง	กรงุเทพฯ	
	 12.	บริษัท	ตั้งวาณิชการค้า	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	 6/8	ถนนเพิ่มสิน	แขวงสายไหม	 เขตสายไหม	กรุงเทพฯ	ขอเพิ่มเติมการ
รับรอง	5	รายการ
	 13.	บริษัท	เอ็นฟู ้ด	ซัพพลายส์	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	148/11	ห้อง	S12	ถนนพัฒนาชนบท	3	แขวงคลองสองต้นนุ ่น	
เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	19	รายการ
	 14.	 บริษัท	 โรงงานแม่รวย	 จ�ากัด	 สถานที่ผลิตเลขที่	 11/1,	 11/2	 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	 แขวงแสมด�า	 เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	34	รายการ	และขอเพิ่มเติม	17	รายการ
	 15.	โครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	(โรงนมปรุงแต่งชนิดเม็ดรสหวาน)	สถานที่ผลิต	โครงการส่วนพระองค์		สวนจิตรลดา	
พระราชวังดุสิต	ถนนราชวิถี	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
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	 ปัจจุบัน	มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและ	“มุสลิม”	ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์และการสื่อสารต่าง	ๆ	มาก	ซึ่ง
ค�าศัพท์เหล่าน้ี	จะเป็นท้ังภาษาอาหรับและภาษามลายู	ท�าให้ผู้คนในสังคมเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้อง			อยู่เนือง	ๆ
	กองบรรณาธิการวารสารมุสลิม	กทม.	นิวส์	ขอน�าเสนอค�าศัพท์ดังกล่าว	ผ่านคอลัมน์นี้	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในสังคม
พหุวัฒนธรรมแห่งเรา

ซะกาตฟิฏเราะฮ์ 	 อาหารท้องถิ่น	เช่น	ข้าว	หรือแป้ง	ประมาณ	2.5	กิโลกรัม	ซึ่งมุสลิมที่มีอาหารพอกิน
	 	 	 ในวันหนึ่ง	จะต้องน�าไปให้แก่คนยากจนภายในเดือนเราะมะฎอน	เพื่อให้คนยากจน
	 	 	 น�าไปใช้ในการเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิฏริ	และเพื่อชดเชยความบกพร่องในการถือศีลอด
	 	 	 ของผู้จ่ายเอง	นอกจากนี้	หัวหน้าครอบครัวจะต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮ์แทนผู้อยู่
	 	 	 ภายใต้ความรับผิดชอบของตน	เช่น	ภรรยา	บุตร	และคนรับใช้ด้วย
ซะบีหะฮ	์ 	 การเชือดสัตว์ตามศาสนบัญญัติอิสลาม	โดยการกล่าวนามพระเจ้าก่อนเชือด	ให้อก
	 	 	 และคอสัตว์หันไปทางกิบลัต		มีดที่ใช้เชือดต้องคมและเชือดให้หลอดเลือดใหญ่สอง
	 	 	 เส้นข้างหลอดลมขาดพร้อมกับหลอดลม
ซัมซัม	 	 	 ชื่อของน�้าที่ผุดขึ้นมาจากใต้ผืนทรายใกล้กะอ์บะฮ์	ตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีม	เมื่อ
	 	 	 ประมาณ	4,000	ปี	ที่ผ่านมา	ทุกวันนี้	ยังคงไหลให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์นับล้านคน
	 	 	 ได้ดื่มกิน	และผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ส่วนใหญ่	มักจะน�า	“น�้าซัมซัม”	กลับมา
	 	 	 ฝากเป็นของขวัญแก่คนทางบ้านด้วย	
ซัยยิด	 	 	 แปลว่า	“นาย”	เป็นค�าเรียก	เพื่อให้ความเคารพและยกย่อง	หลังสมัยท่านนบี
	 	 	 มุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)		ค�าว่า	“ซัยยิด”	ได้ถูกน�าไปใช้เพื่อบ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายมาจาก
	 	 	 สมาชิกในครอบครัวของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)
ซานะวีย์ 	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ซิกรุลลอฮ	์ 	 การระลึกถึงอัลลอฮ์	(ซุบฯ)	ซึ่งกระท�าได้หลายวิธี	เช่น	การอ่านค�าว่า	
	 	 	 “ซุบฮานัลลอฮ์”	“อัลฮัมดุลิลลาฮ์”	“อัลลอฮุอักบัร”	การละหมาด	ก็ถือว่าเป็นการ
	 	 	 “ซิกรุลลอฮ์”	อย่างหนึ่ง
ซินา 	 	 การผิดประเวณี	และการมีชู้	ซึ่งมีโทษต่างกัน	โทษการผิดประเวณีของชายหญิงที่ยัง
	 	 	 ไม่แต่งงาน	ก็คือการถูกเฆี่ยนต่อหน้าสาธารณะ	80	ครั้ง	ส่วนโทษการผิดประเวณี
	 	 	 ของชายหญิงที่แต่งงานแล้ว	ก็คือการประหารด้วยการถูกขว้างด้วยหิน	แต่ทั้งสอง
	 	 	 กรณี	จะต้องมีพยานที่เป็นผู้ชายสี่คนยืนยันตรงกัน	และมีผู้พิพากษาตัดสิน
ซิยาเราะฮ	์ 	 การเยื่ยมเยียน	การไปเยือน	หรือไปมาหาสู่กัน
ซุนนะฮ์ 	 	 ค�าพูดและแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	หรือการกระท�าใด	ๆ	ที่ท่านไม่ห้าม
ซุนนีย์ 	 	 ผู้ปฏิบัติตามแบบอย่าง	ค�าสอนของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	ซุนนีย์	เป็นประชากร
	 	 	 มุสลิมส่วนใหญ่ในโลกมุสลิม

ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวกับมุสลิม (ตอนที่ 3)
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ซุบฮานะฮูวะตะอาลา	 มีความหมายว่า	“มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และผู้ทรงสูงส่ง”	เป็นค�ากล่าวตามหลัง
	 	 	 เมื่อมีการเอ่ยถึง	“อัลลอฮ์”	ทุกครั้ง	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการสรรเสริญพระองค์	มักจะเขียน
	 	 	 ย่อว่า	ซุบฯ	หรือ	(ซ.บ.)	
ซูฟ	ี 	 	 มุสลิมที่มุ่งเน้นการขัดเกลาทางด้านจิตวิญญาณเป็นหลัก	ผู้เป็นซูฟี	จะใช้ชีวิตสันโดษ
	 	 	 พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่	หลีกห่างจากความฟุ้งเฟ้อ	ฟุ่มเฟือยและสิ่งต้องห้าม	พยายาม
	 	 	 หาทางที่จะเข้าใกล้พระเจ้าให้มากที่สุด	อย่างไรก็ตาม	ซูฟีก็ไม่ปลีกตัวออกจากสังคม
	 	 	 ไปใช้ชีวิตแบบนักพรตหรือนักบวช
ซูเราะฮ์ 	 	 บทต่าง	ๆ	ในคัมภีร์อัลกุรอาน	ซึ่งมีทั้งหมด	114	บท	และมีเนื้อหาใจความสั้นยาวไม่
	 	 	 เท่ากัน
แซะฮ์ 	 	 ผู้จัดบริการให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์
ญะซากัลลอฮ	์ 	 มีความหมายว่า	“ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนท่าน”	เป็นค�ากล่าวอ�านวยพรแทนค�า
	 	 	 ขอบคุณต่อผู้ที่ให้สิ่งของแก่ตน
ญะนาซะฮ	์ 	 ศพบนคานหามที่ได้รับการอาบน�้า	ห่อด้วยผ้าขาว	ละหมาดขอพรให้	และฝัง	ณ	กุบุร
	 	 	 (กุโบร์)
ญะนาบะฮ	์ 	 สภาพความไม่สะอาดของร่างกายอันเนื่องมาจากการมีอสุจิเคลื่อนออกมา	การมี
	 	 	 ความสัมพันธ์ทางเพศ	หรือการมีเลือดประจ�าเดือนของผู้หญิง	มุสลิมที่อยู่ในสภาพนี้
	 	 	 ไม่สามารถละหมาดและจับต้อง	หรืออ่านคัมภีร์อัลกุรอานได้	จนกว่าจะช�าระร่างกาย
	 	 	 ตามหลักศาสนาเสียก่อน
ญะมาอะฮ	์ 	 การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	ชมรม	หรือการละหมาดร่วมกัน	เรียกว่า	“ละหมาด
	 	 	 ญะมาอะฮ์”
ญาเมียะอ์/ญามิอ์ มัสยิดขนาดใหญ่	ซึ่งถูกใช้เพื่อบรรจุคนมาละหมาดเป็นจ�านวนมาก
ญามิอะฮ	์ 	 มหาวิทยาลัย
ญาริยะฮ	์ 	 ไหลอย่างต่อเนื่อง	ค�านี้มักจะใช้กับค�าว่า	“เศาะดาเกาะฮ์”	หรือการให้ทานที่ส่งผล
	 	 	 ต่อเนื่องยาวนาน	หรือยั่งยืน		เช่น	การบริจาคเงินสร้างมัสยิด	โรงเรียน	หรือ
	 	 	 โรงพยาบาล	ถือเป็นการบริจาคที่ท�าให้ผู้บริจาคได้รับกุศลผลบุญอย่างต่อเนื่อง	ยาวนานหรือยั่งยืน
ญาฮิล	 	 	 คนโง่	คนไม่รู้
ญาฮิลียะฮ	์ 	 ความโง่เขลา	งมงาย	ความมืดทึบทางปัญญา	ค�านี้ใช้เรียกยุคมืดของอาหรับ	ก่อน
																															ถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด	(ศ็อลฯ)	

   ที่มา :  กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2552



สกอ.กทม. ได้รับเชิญเยี่ยมชมกิจการ
ของมุสลิมดาวูดีย์โบราห์ ประเทศอินเดีย

	 ส�านกังานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	
ได้รับเชิญจากมัสยิดเซฟี	ประเทศไทย	โดยนายแพทย์วิรุฬห์	พรพัฒน์กุล	
อิหม่ามมัสยิดเซฟี	 ได้เชิญผู้แทนฯ	 จ�านวน	 7	 คน	 เยี่ยมชมกิจการของ
องค์กรมสุลมิดาวดูย์ีโบราห์	ประเทศอนิเดยี	ระหว่างวนัที	่24-28	ตลุาคม	2565	
ประกอบด้วย	นายสมัย	เจริญช่าง	หัวหน้าคณะ	ผศ.ดร.	วิศรุต	เลาะวิถ	ี
นายประสพ	ภูส่�าลี	นายชาตรี	แอนดาริส	นายนริศ			อามนิเซ็น	นายปรดีา	หร่ายมณี	
และ	ดร.ธีระวุฒิ	มูฮ�าหมัด	โดยออกเดินทางเมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2565	
สูเ่มอืงมมุไบ	 (Mumbai)	 เพือ่ศกึษาดงูานการบรหิารองค์กรกิจการศาสนา
ควบคู่เศรษฐกิจ	และกองทุนการเงินขององค์กรดาวูดีย์โบราห์
		 เมือ่วัน	25	ตลุาคม	2565	ได้เดินทางไปดกูจิการโรงพยาบาลไซฟี	
ซึง่เป็นสถานพยาบาลขององค์กรมสุลมิ	 เป็นสวสัดกิารสงัคม	 รบัรกัษาผูป่้วย
ทุกศาสนิก	และใช้การรักษาแบบบูรณาการ	ทั้งแพทย์แผนตะวันตกและ
แผนตะวันออก	โดยแพทย์และพยาบาล	ล้วนเป็นจิตอาสา	ไม่มีเงินเดือน	
แต่จะได้รบัเปอร์เซน็ต์จากค่ารกัษาพยาบาล	 โรงพยาบาลแห่งนี	้ ด�าเนนิกิจการ
มาแล้วเป็นเวลา	20	ปี
		 ในวันที่	26	ตุลาคม	2565	คณะได้ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
โดยรถไฟจากเมืองมมุไบสู่เมอืงสรัุต	ซึง่มีระยะทางประมาณ	500	กิโลเมตร	
(รถไฟความเร็ว	160	กม./ชั่วโมง)	ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอัซซัยฟียะฮ์	 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของ
องค์กรศาสนา	เปิดสอนหลกัสตูรศาสนศาสตร์	การท่องจ�าคัมภร์ีอัลกุรอาน	
(ฮาฟิซ)	 และหลักสตูรวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ควบคู่กัน	
โดยรบันกัศกึษาแบบอยูป่ระจ�า	 ให้ทุนการศกึษาพร้อมท่ีพกัและอาหารฟรี	
สอนด้วยระบบ	2	ภาษาคือ	ภาษาอังกฤษและอาหรับ	ทั้งระบบออนไซต์
และออนไลน์	 มีผู้สมัครเข้าเรียนประมาณปีละ	 7,000	 คน	 แต่สามารถ
ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ปีละประมาณ	400	คน
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	 โครงการหนึ่ง	ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจคือ	
โครงการสร้างที่อยู ่อาศัย	 เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนแออัด	 ด�าเนินการ
โดยองค์กรดาวูดีย์โบราห์		ถือเป็นโครงการ
พฒันาพืน้ทีช่มุชนแออดักลางเมอืงมมุไบ	เนือ้ที	่16.5		เอเคอร์	(1	เอเคอร์	เท่ากับ	2.5		ไร่)	แบ่งเป็น	11	โครงการย่อย	โดยการสร้าง
ที่อยู่อาศัย	มีลักษณะเป็นตึกสูง	30-53	ชั้น	จ�านวน	11	ตึก	เพื่อเป็นอพาร์ตเม้นท์ขนาด	2-3	ห้องนอน		ด้านล่างเป็นร้านค้าพร้อม
สถานที่จอดรถใต้ดิน	 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมุมไบ	 บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ	 ไม่มีค่าใช้จ่าย	 ถือเป็นการยกระดับความเป็นอยู่จาก
สภาพเดิม	และมีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	 เช่น	สนามเด็กเล่น	สวนหย่อม	พื้นที่สีเขียว	ส�าหรับเด็กและผู้สูงอายุ	 โครงการนี้	
เริ่มต้นเมื่อปี	2012	ในโอกาสครบรอบวันเกิด	100	ปี	ของท่านเมาลานา	ท่านที่	52	และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี	2016	ในความอุปถัมภ์
ด้านการเงินจากท่านเมาลานา	ท่านที่	 53	 โดยตั้งเป็นกองทุน	Trust	ของชาวดาวูดีย์โบราห์จากทั่วโลก	ทั้งนี้	 ได้รับการสนับสนุน
ด้านนโยบายจากรัฐบาลอินเดียด้วย	 ขณะนี้การก่อสร้างได้ด�าเนินไปประมาณ	 30	 เปอร์เซนต์	 ส่วนที่เหลือคาดว่า	 จะแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา	10	ปี	ข้างหน้า	โดยคาดว่า	จะรองรบัผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเพ่ิมข้ึนจากปัจจบุนั	จากจ�านวน	3,000	คน	เป็น	2	หมืน่คน									
ในอนาคต	ส�าหรับองค์กรดาวูดีย์โบราห์นี้	 มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมุมไบ	 (Mumbai)	 และมีสาขาอยู่ใน	 40	ประเทศ	มีจ�านวน
มัสยิด	800	แห่ง	
	 นอกจากนี	้คณะผูเ้ดนิทางของ	กอ.กทม.	ได้ศึกษาดงูานด้าน	“กองทนุคณุธรรม”	(กอ็รฎ์	ฮะซนั)	กล่าวคอื		มีการบรจิาคทุน
ได้	3	แนวทาง	คือ	บริจาคประจ�าสัปดาห์	ทุกวันศุกร์	บริจาคประจ�าปี	และการน�าเงินมาฝาก	เพ่ือการลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ย	
การฝากประเภทนี้จะถอนคืนได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 6	 เดือน	 หรือมากที่สุดไม่เกิน	 2	 ปี	 กองทุนนี้	 มีไว้ส�าหรับผู้ประสงค์จะ
ลงทุนประกอบอาชีพแบบให้ยืมลงทุน	 โดยไม่เสียดอกเบี้ย	แต่ต้องอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุนอย่าง
เคร่งครัด	ผู้ยืมทุนดังกล่าว	ต้องผ่อนช�าระทุนคืนเป็นประจ�าทุกเดือนตามสัญญา
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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	เพ่ิมพูน			สมัย	เจริญช่าง			อาหะหมัด	ขามเทศทอง			ซีรอซันคาร	ปาทาน				ประสบ	ภู่ส�าลี
ที่ปรึกษากฎหมาย :		ประสิทธิ์	มะหะหมัด		วิทยา	บูรณศิล		รอสัก	นุชนารถ		บรรณาธิการ :  	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี
บรรณาธิการผู้ช่วย : 	ผศ.ดร.	อับดุลเลาะ	หนุ่มสุข			นายแพทย์ชาติชาย	วงษ์อารี			อนุสิทธิ์	สุขุมานันท์			อนุสรณ์	องอาจ		
มานัดร	ป้อมขุนพรม			ดร.	ไพศาล	เต็งหิรัญ			วิโรจน์	บุญมาเลิศ			กรณิศ	บัวจันทร์			สุรศักดิ์	จ�าปี			รศ.ดร.	กรรณสิทธิ์	สะและน้อย		
สุกิจ	เหล็งศิริ			มานิตย์	กรีมี		เรวัตร	รามบุตร		พิสูจน์อักษร : ประสิทธ์ิ	เจริญผล		ประสานงาน :	มนธรรม	โพธ์ิทอง			มานพ	มะดะเรส
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	 ในวันท่ี	27	ตุลาคม	2565	คณะผู้มาเยือนของ	กอ.กทม.	ได้มีโอกาส
เข้าพบผูน้�าสงูสดุขององค์กรดาวดีูย์โบราห์โดยได้เดินทางออกจากทีพ่กัเมอืงมมุไบ	
เวลา	04.00	น.	เพือ่เดนิทางโดยเครือ่งบินไปเมอืง		Udaipur	(อไุดปูร์)	ระยะทาง	
430	 กิโลเมตร	 เพื่อเยี่ยมคารวะท่าน	 ดร.อะลี	 เกาะฎัร	 มุฟัฎฎ็อล	 ไซฟุดดีน						
(Dr.	Ali	Qadr	Mufaddal	Saifuddin)	 ผู้น�าสูงสุดขององค์กรดาวดูโีบราห์		
(องค์กรนีบ้รหิารจัดการกบัเครอืข่ายมสัยดิทัว่โลก	จ�านวน	800	แห่ง	ใน	40	ประเทศ	
และปกครองสมาชิกขององค์กรดาวูดีย์	 ประมาณ	 1	 ล้านคน)	 จากการเข้าพบ	
คณะของ	กอ.กทม.	ได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลของสภาพสังคมในประเทศไทย
ที่มีความสมานฉันท์อันดีระหว่างศาสนิกชนของศาสนาต่าง	ๆ	และการเป็นองค์
อัครศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ไทย	ตลอดจนการสนับสนุนกิจการ
ศาสนาอิสลามของรัฐบาลไทย	 และคณะผู้มาเยือนของ	 กอ.กทม.	 ได้สัมผัส
ความสภุาพและความมเีมตตาสงูยิง่ของท่านผูน้�าสงูสดุ	ซึง่ถือเป็นความประทับใจ	
อันยากที่จะลืมเลือนได้	 ทั้งนี้	 ได้เรียนเชิญท่านเดินทางมาเยือนประเทศไทยใน
โอกาสที่เหมาะสม	โดยท่านก็รับพิจารณาค�าเชิญ	ตามหนังสือเชิญของประธาน
กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่
คณะผู้เข้าเยี่ยมคารวะทุกคน	ในโอกาสเดียวกัน	คณะได้น�าสลามและของ
ทีร่ะลกึจากท่านจฬุาราชมนตร	ีและประธานกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
มอบแด่ท่านผูน้�าสงูสดุขององค์กรดาวดูย์ีโบราห์ในค�ารบเดยีวกนัด้วย	คณะของ	กอ.กทม.	
ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันท่ี	29	ตุลาคม	2565	เวลา	05.39	น.	
ณ	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	อัลฮัมดุลิลลาฮ์
	 ในนามของส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
ต้องขอขอบคณุมสัยดิเซฟี	ประเทศไทย	โรงพยาบาลไซฟี	มหาวทิยาลยัอซัซยัฟียะฮ์	
องค์กรดาวูดีย์โบราห์	และผู้ประสานงานการอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง	ๆ	
ทั้งที่เมืองมุมไบ	 (Mumbai)	 เมืองสุรัต	 (Surat)	 และเมืองอุไดปูร์	 (Udaipur)										
มา	ณ	โอกาสนี้


