
His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abd al Aziz Al Sa-ud, 
Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia

gave an audience with  Mr. Aroon Boonchom, 
Chairperson, Faculty of Experts of Sheikhul Islam and the group. 
It is on the occasion of His Majesty's official visit to Thailand

as a royal guest of Thai government
and attended the APEC 2022 Thailand Meeting.

เล่มที่ 68  เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  2566 วารสาร
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เข็มทิศบรรณาธิการ
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ผศ.ดร.วิศรุต  เลาะวิถี

สารบััญ

	 “วารสารมุสลิม	กทม.	นิวส ์”	ของส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานครเล่มนี	้						
ประจ�าเดือนมกราคม	-	กุมภาพันธ์	2566	เป็นเล่มที่	68	
จัดพิมพ์ออกสู่สายตาผู้อ่านราย	2	 เดือน	 เพ่ือเผยแผ่องค์
ความรู ้เกี่ยวกับอิสลามและมุสลิม	 รวมทั้งการเผยแพร่
กิจกรรม/กิจการของส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	ในห้วง	2	เดือน	น�าสู่สาธารณะชน	
เป็นส�าคัญ
	 ในช่วงเดือนธันวาคม	2565	เป็นช่วงเวลาที่พี่น้อง
ประชาชนชาวไทยต่างรู้สึกตกใจกับพระอาการประชวร
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิรา
เทพยวดี	กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	ซึ่ง
มีพระหทัย(หัวใจ)บีบตัวได้ไม่ดี	 และการฉีดสีหลอดเลือด	
ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด	ตามที่ส�านักพระราชวัง
ได้มีแถลงการณ์	 หลังจากนั้นทรงเข้ารับการรักษาพระองค์
ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	ตั้งแต่วันที่	
15	ธันวาคม	2565	เป็นต้นมา	
	 ต่อมา	 ส�านักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการณ์	
ฉบับที่	 3	 (วันที่	 8	 มกราคม	 2566)	 ชี้แจงถึงพระอาการ
ประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	
นเรนทิราเทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	 มหาวัชร
ราชธิดาว่า	พระอาการโดยรวม	ยังไม่ทรงรู ้พระองค์	
คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือ	 เพื่อช่วย
การท�างานของพระหทยั(หวัใจ)	พระปัปผาสะ	(ปอด)	พระวกักะ	(ไต)	
และสรุปการวินิจฉัยว่า	 พระอาการประชวรหมดพระสติ	
เกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรง	จาก
การอกัเสบของพระหทัยจากเชือ้ไมโคพลาสมา	(Mycoplasma)	
ท�าให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมา	และ
พระอาการโดยรวม	 ยังไม่ทรงรู้พระองค์	 คณะแพทย์ยังคง
ถวายพระโอสถและเครื่อง มือเพื่อช ่วยการท�างาน
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เข็มทิศบรรณาธิการ

ธรรมศาสน์อิสลาม
สมองตายในทัศนะของอิสลาม ตอนที่ 6

ย้อนรอยอดีต
ไทยมุสลิมเชื้อสายอินโดนีเซีย ตอนที่ 7

สื่อสารสื่อธรรม
โซเซียลเน็ตเวิร์กยุคศาสนทูต

สุขสาระ
รู้ทัน”หัวใจวายเฉียบพลัน”

ตกผลึกการประชุม

สรรสาระ
บริหารองค์กรตามหลักคิดของเอเปค 2022

เส้นทางช้างเผือก
อริศม์ รักษมณี

นานาสาระ
พื้นที่ของคนรุ่นใหม่

คนดีศรี กทม.
แทนพงศ์ (อลาวี่) วงศ์บุญเกิด 
นักการทูตมุสลิมผู้มีอนาคตไกล

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
เจ้าชาย มุฮัมมัด บิน ซัลมาน โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทน
จุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ

้
มัสยิดเมืองหลวง
มัสยิดอินโดนิเซียและชาวยะวา

ขับเคลื่อน กอ.กทม.
สกอ.กทม.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ (workshop) 
ประจำาปี 2565
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ของพระหทัย	(หัวใจ)	พระปัปผาสะ	(ปอด)	พระวักกะ	(ไต)	รวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะ	และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป
	 นบัตัง้แต่ทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เป็นต้นมา	จนถึงทุกวันนี้	พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า	
ได้เดินทางไปถวายพระพร	เพื่อขอให้หายจากอาการพระประชวร	และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน	ในการนี้	คณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	โดยการน�าของ			นายอรุณ	บุญชม	ประธานกรรมการ	ฯ	พร้อมคณะ	ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร	และ
มอบแจกันดอกไม้	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2565	เวลา	13.00	น.	ด้วย	
	 ทัง้น้ี	 ส�านกัพระราชวงั	 แจ้งว่า	 จะเปิดให้ลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกติยิาภา	 นเรนทิราเทพยวดี	
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร	มหาวัชรราชธิดา	จนถึงวันที่	31	มกราคม	2566
	 เมื่อวันที่	5	และ	12	ธันวาคม	2565	ณ	โรงแรมรีเจ้นท์	ถนนรามค�าแหง	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	 ได้จัดฝึกอบรม	 “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น�าเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ”	 โดยมี
วัตถปุระสงค์	 เพือ่พฒันาทกัษะการน�าเสนอคตุบะฮ์ส�าหรบัคอเตบ็	หรอืผูช่้วยคอเตบ็ประจ�ามสัยดิ	รวมท้ังนกัเรยีนระดบัซานะวีย์	จ�านวน	40	คน	
เนื้อหาสาระของหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว	ประกอบด้วย	คุตบะฮ์ตามแบบอย่างของท่านเราะซูล	แนวคิดการน�าเสนอ	คุตบะฮ์ให้ผู้ฟัง
ประทับใจ	กลยุทธ์ิการน�าเสนอคุตบะฮ์สู่การพัฒนา	เทคนิคการน�าเสนอคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิภาพ	หลักคิดในการจัดเนื้อหาคุตบะฮ์
ให้น่าสนใจ	ข้อพึงระวังในการน�าเสนอคุตบะฮ์	ลักษณะคุตบะฮ์ที่ดี	บุคลิกภาพกับการน�าเสนอคุตบะฮ์	รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริง		
โดยใชเ้วลา	2	วัน		ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	80%		ได้รับ	“วุฒิบัตร”	จากประธานกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรงุเทพมหานครด้วย		โดยได้รับความอนุเคราะห์โครงการจากมสัยดิต้นสน	เขตบางกอกใหญ่	กรงุเทพมหานคร	และคณุวิบลูย์	มขุตาร	ี
นายกสมาคมสนธิอิสลาม	ด้วยความขอบคุณยิ่ง
	 ระหว่างวันที่	 14-15	 ธันวาคม	 2565	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	 ได้จัดประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร	(WORKSHOP)	ประจ�าปี	2565	ขึน้	เพ่ือประมวลผลการด�าเนนิงานในรอบปี	2565	สูก่ารก�าหนดทิศทางการด�าเนนิงานในปี	2566	
ให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล	โดยมีการระดมสมอง	(Brain	Storming)	ของ	กอ.กทม.	และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ฯ	เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นต่าง	ๆ	อย่างกว้างขวาง	
	 ผลสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ	(WORKSHOP)	ประจ�าปี	2565	ประมวลได้	ดังนี้
	 1.	รณรงค์ให้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง	(Masjid	Centered)	แห่งการพัฒนา	โดยเฉพาะประชาคมของมัสยิด	ได้แก่	การจัดนิกาห์	
การจัดการศพ	การจัดกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ในกรอบของอิสลาม	ฯลฯ	
	 2.	ยกระดับคุณภาพของการท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	(Quality	Enhance)		ได้แก่	การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	ให้เป็นไป
ตามวงจร	 PDCA	 การบูรณาการการท�างานทุกฝ่ายที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน	 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน
เอกชนให้มากขึ้น	เช่น	สมาคม	มูลนิธิ	ชมรม	กลุ่มอาสาสมัคร	ฯลฯ
	 3.	กระชับพื้นที่การท�างานในส�านักงาน	(Office	Compact)	ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิผล	เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ	เช่น	มัสยิด	
สถานประกอบการ	หน่วยราชการและองค์กร/สถาบัน	รวมทั้งชาวต่างประเทศที่มาขอให้จัดการแต่งงาน	(นิกาห์)	เป็นต้น
	 4.	ขยายวงจรการสื่อสาร	(Social	Media)	ให้กว้างขวางข้ึน	โดยผ่านสื่อที่ด�าเนินการอยู่แล้ว	เช่น	วารสารมุสลิม	กทม.นิวส์	
รายการ	 “จัตุรัสมุสลิม	 กทม.”	ทางโทรทัศน์	 “ยาตีมทีวี”	ทุกวันเสาร์	 รายการ	 “มุสลิมบางกอก”	ทางเฟซบุ๊กไลฟ์	 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย	
(Target	Group)	ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ	กอ.กทม.	ได้มากยิ่งขึ้น
	 ประเด็นส�าคัญที่มักวิพากษ์กันในหมู่สังคมพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ทุกวันนี้คือ	 การแต่งงานของหนุ่ม-สาว	 ซึ่งมีผลท�าให้เกิดปัญหา
ครอบครวัในภายหลงั	อาจเป็นมสีาเหตุจากความไม่พร้อมของคูชี่วติ	ไม่ฝ่ายใด	ฝ่ายหนึง่	หรอืท้ังสองฝ่าย	จงึเป็นผลพวงท�าให้เกิดการหย่าร้าง	
การขอยกเลิกการแต่งงาน	(ฟะซัค)	หรือการร้างราระหว่างกันในที่สุด	ซึ่งมีผลกระทบกับบุตร	หรือญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายอย่างปฏิเสธมิได้	
	 	อย่างไรก็ตาม	จะเห็นได้ว่า	นักศึกษาและคนหนุ่มสาวมุสลิมทุกวันนี้	ก�าลังใช้ชีวิตในสังคมที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะสังคม
ในเมืองหลวง	หรือเมืองใหญ่	ๆ	บุคคลเหล่านี้ใช้ชีวิตเที่ยวเตร่	และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเพศจนเกินขอบเขต	หรือมีการแต่งงาน
ข้ามศาสนาด้วยเหตุผลต่าง	ๆ	ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมที่สร้างความห่วงใย	และกังวลใจแก่พ่อแม่อย่างน่าปริวิตกยิ่ง	ทั้งนี้	คณะกรรมการ
อสิลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	เห็นสมควรให้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกาห์)	ตามวถิอีสิลามขึน้	
โดยคาดหวังว่า	 ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้	 จะมีความพร้อมและบ่มเพาะความมั่นใจในการใช้ชีวิตคู่	 รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี	ผู ้สนใจท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตามหลักสูตรนี้	โปรดติดต่อได้ที่	ส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	ในวนัและเวลาราชการ	ส่วนการก�าหนดวัน	เวลา	
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วนัฟัตวา		 :				30		มิถนุายน		2001
วนัตอบ			 :				30		มถินุายน		2001
เรือ่งฟัตวา		 :				ประเด็นทางการแพทย์
ค�าถาม			 :				พวกเราต้องการทราบข้อตดัสนิทางศาสนาในปัญหาเรือ่งสมองตาย		จะถอืว่าสมองตายเป็นความตายตามบญัญตั	ิ
	 	 					ศาสนา	ทีจ่ะมีข้อก�าหนดอืน่	ๆ	ท่ีเกีย่วกบัความตายเกดิขึน้หรอืไม่	?	รวมถงึการเอาอวยัวะไปปลกูถ่ายให้แก่คนอืน่	?		
	 	 					กรุณาชี้แจงทัศนะของนักนิติศาสตร์อิสลามในเรื่องดังกล่าว	และอธบิายถงึทัศนะท่ีถกูต้อง	ขออลัลอฮ์	(ซ.บ.)	
	 																ตอบแทนความดใีห้แก่พวกท่าน.
ชือ่ผู้ตอบ :				อาจารย์	ดร.	อับดลุฟัตตาห์		อดิรีส
ค�าตอบ  :				ด้วยพระนามของอัลลอฮ์	(ซ.บ.)	และมวลการสรรเสรญิเป็นสทิธิแ์ด่อลัลอฮ์	(ซ.บ.)	
	 นักนิติศาสตร์อสิลามมีทศันะว่าความตายมเีคร่ืองหมายท่ีจะสามารถรูไ้ด้		เช่นหัวใจหยดุเต้น	ลมหายใจขาด	อวยัวะและกล้ามเนือ้
ทิ้งตัว		การเคลื่อนไหวในร่างกายหยุดนิ่ง		สีผิวหนังเปลี่ยนแปลงไป	ตาเบิกโพลง		ไม่กระพริบเมื่อโดนสัมผัส		ขมับหมองคล�้า		จมูกตก		
ริมผปีากเผยอ		หนงับรเิวณใบหน้าหย่อนยาน		และไม่มชีีพจร…	เครือ่งหมายเหล่านี	้จะยงัไม่เกดิขึน้กบัคนท่ีสมองตาย	เพราะเหตกุารณ์ต่างๆ	
ยืนยัน	-	ดังที่เราเห็น	-	ว่าร่างกายของพวกเขายังมีชีวิตคืบคลานอยู่	โดยอวัยวะบางอย่างยังคงท�างานอยู่	เช่นหัวใจและไตทัง้สองข้าง
เป็นต้น
	 ด้วยเหตผุลดังกล่าวนี	้ทศันะทีมี่น�า้หนกัก็คอืคนสมองตายนัน้พวกเขายงัไม่ตาย
	 อาจารย์	ดร.	อบัดลุฟัตตาห์		อิดรสี	อาจารย์นติศิาสตร์เปรียบเทยีบ		มหาวทิยาลยัอลัอซัฮัรกล่าวว่า	:
	 นกันิติศาสตร์อิสลาม	ได้ให้ค�านิยามความตายไว้ว่าคือลักษณะหนึ่งท่ีถูกสร้างให้มีขึ้น	ตรงข้ามกับการมีชีวิต	เมื่อมีลักษณะ
ความตายสิง่ทีจ่ะสญูเสยีไปกค็อืความรูส้กึ	ความเจรญิเตบิโต	และการใช้สตปัิญญา		หรอืความตายคือการทีวิ่ญญาณออกไปจากร่างกาย		
และแก่นแท้ของการทีวิ่ญญาณออกไปน้ี	 ก็คือวิญญาณออกไปพ้นจากทกุอวยัวะ	 	 โดยจะไม่มอีวยัวะใดในร่างกายมลีกัษณะของการมชีวีติอยู	่	
ดงันัน้ความตายจงึสอดคล้องกับความหมายน้ีคือ		:		การเคลือ่นไหวของร่างกายหยดุสนทิ		อวยัวะหยดุการเจรญิเติบโต		เน่าเสยีและผพุงัได้	
เพราะวิญญาณออกไปจากร่างแล้ว
	 ความตายจึงตรงข้ามกบัการมชีวิีต		ด้วยเหตนุีค้วามเป็นและความตาย	จะไม่รวมอยูใ่นร่างเดยีวกนั	และทัง้สองจะไม่ออกไปจาก
ร่างในเวลาเดียวกัน		ในเรือ่งน้ีมีหลกัฐานยืนยันมากมายเช่นค�าด�ารสัของพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	ความว่า	:
 “จงประกาศเถดิ (โอ้มูฮ�าหมดั) อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเจ้ามชีวีติขึน้มา แล้วหลงัจากนัน้พระองค์จะทรงให้พวกเจ้าตายไป” 
อลัยาซยีะฮ์	/26
	 และพระองค์ตรัสไว้	ความว่า	:
 “แล้วพวกเจ้าจะทรยศต่ออลัลอฮ์ ได้อย่างไร ? ทัง้ทีพ่วกเจ้าเคยเป็นสิง่ทีไ่ร้ชวีติ  แล้วพระองค์ได้ให้พวกเจ้ามชีวีติขึน้มา 
แล้วให้พวกเจ้าตายไป แล้วพระองค์จะทรงชบุชวีติของพวกเจ้าขึน้มาอกีครัง้หนึง่ ”	อลับะเกาะเราะฮ์	/28
	 เมือ่ความตาย	คือ	การท่ีวญิญาณออกไปจากร่าง	และการออกไปน้ีไม่อาจแลเหน็ได้เพราะวญิญาณเป็นสิง่ท่ีไม่อาจสมัผสัได้	ด้วย
ประสาทสมัผสัทีม่	ีแต่การทีวิ่ญญาณออกไปจากร่างมีเครือ่งหมายท่ีนกัวชิาการนติศิาสตร์อสิลาม	ใช้เป็นหลกัฐานยืนยันการตายของบุคคล	
ทีม่เีครือ่งหมายเหล่าน้ี	 เช่นหัวใจหยุดท�างาน	ลมหายใจขาด	อวัยวะและกล้ามเนื้อท้ิงตัว	 	การเคลื่อนไหวในร่างกายหยุดนิ่ง		
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สผีวิหนังเปล่ียนแปลงไป	ตาเบกิโพลง		ไม่กระพรบิเม่ือโดนสมัผสั		ขมบัหมองคล�า้		จมกูตก		รมิผปีากเผยอ		หนงับรเิวณใบหน้าหย่อนยาน		
และไม่มชีพีจร	ตาเหลอืกไม่เหน็ตาด�าส�าหรับผู้ใหญ่		เท้าทั้งสองข้างตก		ไม่ตั้งตรง		ลูกอัณฑะหดขึ้นข้างบนส�าหรบัเพศชาย		ผวิหนงัห้อย		
และตัวเย็น
	 เครือ่งหมายเหล่าน้ียังไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายของความตายได้อย่างมั่นใจ	ส�าหรับนักนิติศาสตร์อิสลามบางทีอาจมี
เครื่องหมายเหล่านี้เกิดขึ้น		แต่ก็ยังไม่อาจตัดสินได้ว่าผู้ท่ีมีเครื่องหมายเหล่านี้อยู่เสียชีวิต		เพราะอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ใน
การตรวจ	เป็นต้น		ด้วยเหตน้ีุอหิม่ามนะวะวีย์	(นักนิตศิาสตร์อสิลามวเิคราะห์	ในสงักดัส�านกัชาฟิอ)ี	จงึได้กล่าวว่า	:	“ ถ้าหากสงสยัการตาย 
เช่นคนนั้นไม่มีโรค และเป็นไปได้ว่าเขาหมดสติไป  หรือพบเครื่องหมายว่ามีอาการตกใจ เป็นต้น ก็ให้รอคอยไปจนกว่าจะแน่ใจ
ว่าตายจริง ด้วยการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นหรืออย่างอื่น”
	 ส่วนเครือ่งหมายทีแ่พทย์ใช้เป็นหลกัฐานยนืยนัว่าตายจริง	 กไ็ม่ได้แตกต่างมากมายนกักบัท่ีนกันิติศาสตร์อสิลามใช้เป็นเครือ่งหมาย		
ส�าหรับเครื่องหมายความตายของกลุ่มแพทย์	ก็คือหัวใจหยุดเต้น	ระบบการหายใจ	และระบบการหมุนเวียนโลหิตหยุดท�างาน	ที่ไม่มี
ทางกลับมาท�างานได้อีก	ดังกล่าวน้ีรวมกับเครื่องหมายท่ัวไป	เช่น	กล้ามเนื้อท้ิงตัว	ร่างกายไม่ตอบสนองการกระตุ ้ น ใด	ๆ		
แก้วตาไม่เคลื่อนไหว	ร่างกายเย็น		แม้จะอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิร้อนก็ตาม
	 การชันสูตรศพ	 จะกระท�าภายหลังจากหัวใจหยุดเต้น	 ระบบการหายใจ	 และระบบการหมุนเวียนโลหิตหยุดท�างาน	 อย่างไม่
อาจกลับคืนได้อีก	ถึงแม้กฎหมายต่าง	ๆ	จะระบุว่า	การชันสูตรศพเพื่อลงความเห็นว่าเสียชีวิตนั้น	จะต้องให้เวลาผ่านไปก่อนหลาย	ๆ
ชั่วโมง	เพื่อออกใบอนุญาตให้น�าศพไปฝังได้
	 ผู้ป่วยที่หมดความรู้สึกทางสมอง	 และใช้เครื่องช่วยชีวิตอยู่นั้น	 	 การหมุนเวียนโลหิตจะยังคงด�าเนินอยู่ต่อไปได้	 	 โดยอาศัย
เครื่องช่วยชีวิตดังกล่าว		และหัวใจจะยังคงสูบฉีดโลหิตอยู่		ปอดยังคงท�าหน้าที่หายใจ		และอวัยวะต่าง	ๆ	ในร่างกายยังคงท�างานอยู่		
ยังมีการขัดแย้งกันในการจ�าแนกผู้ป่วย	เพื่อให้สอดคล้องกับอาการของพวกเขานี้		โดยขัดแย้งกันว่าพวกเขาเป็นคนตายแล้วจริง	ๆ	ก็
จะถูกจัดอยู่ในจ�าพวกของคนตาย	 และพวกเขาก็จะเป็นเหมือนกับคนที่หัวใจหยุดเต้น	 ระบบการหายใจ	 และระบบการหมุนเวียน
โลหติหยดุท�างาน	หรอืพวกเขาถูกจ�าแนกว่ายังมีชีวิตอยู่		ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ป่วยทีอ่าจรกัษาให้หายได้	จากอาการหมดความรูส้กึ	?

	 เมือ่วันที	่10	มกราคม	2566		คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	(กอ.กทม.)	ประกอบด้วย	ผศ.ดร.	วิศรตุ	เลาะวิถี	
นายอาหะหมัด	ขามเทศทอง	ดร.ไพศาล	เต็งหิรัญ	และนายพิสิษฐ์		อรุณพูนทรัพย์	ได้เดินทางไปตรวจประเมินเบ้ืองต้น	
ณ	ห้องปฏิบัติการมาตรฐานฮาลาล	คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต		(บริษัท	แอท-ยีนส์	จ�ากัด)		เลขที่	8	พุทธมณพลสาย	1	
ซอย	37	แขวงฉิมพลี	เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	10170		ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก	ศ.ดร.นพ.วิปร	วิประกษิต	ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท	แอท-ยีนส์	จ�ากัด	เป็นอย่างดี	ทั้งนี้	จะได้มีการลงนาม	MOU	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและ
การพัฒนาการมาตรฐานฮาลาลส�าหรับสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร	ต่อไป
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ไทยมุสลิมเชื้อสายอินโดนีเซีย สมัย เจริญช่าง

	 ในตอนนี้ขอน�าเสนอ	ภูมิหลังของชาวไทยมุสลิมเชื้อสาย	“อินโดนีเซีย”	หรือมีการเรียกกันคุ้นหูในนาม	“มุสลิมยะวา”	หรือ	“แขก
ยะหวา”	หรอื	“ชวา”	เป็นชือ่ดนิแดนทีเ่ป็นเกาะๆ	หนึง่ในประเทศอนิโดนีเซีย	ซึ่งในประเทศดังกล่าว	เป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มีเกาะต่างๆ	รวม	13,677	เกาะ	ระยะทางยาวจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ	4,800	กิโลเมตร	คิดเป็นพื้นที่ประมาณ	2	ล้านตาราง
กิโลเมตร	หรือใหญ่ขนาด	4	เท่าของประเทศไทย	มีประชากรประมาณ	273.8	ล้านคน	(พ.ศ.2564)	หรือมากกว่าประชากรในประเทศไทย
เกือบ	14	เท่าตัว	โดยประชากรประมาณ	87%	นับถือศาสนาอิสลาม	9%	นับถือศาสนาคริสต์อีก	2%	นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	ที่เหลือ
นับถือศาสนาอื่น	ๆ
	 “ชวา”	เป็นเกาะใหญ่อันดับที่	5	รองจากเกาะกาลิมันตัน	(บอร์เนียว)	เกาะเซลีเบส	(ซุลาเวสี)	เกาะสุมาตรา	และเกาะอิเรียนจายา	
แต่ชวาเป็นเกาะทีส่�าคัญท่ีสดุของอินโดนีเซยี	เพราะเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครองของประเทศ	มปีระชากรอาศัยอยูใ่นเกาะชวา
ถึงเกือบครึ่งของประชากรทั้งประเทศ	หรือมีมากกว่า	 90	 ล้านคน	 จากร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 พบว่าชาวชวามีความสัมพันธ์
กับไทยมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี	โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในด้านการค้าขาย	ได้พบหลักฐาน	เครื่องถ้วยชามสังคโลกของ
สุโขทัยในดินแดนยะวา	 ซึ่งยังคงอยู่ในลักษณะสมบูรณ์	 (ข้อเขียน	 ม.ร.ว.	 คึกฤทธิ์	 ปราโมธ	 “ความเป็นมาของอิสลามในประเทศไทย”	
(กรุงเทพฯ	:	ส�านักพิมพ์มิตรสยาม,	2514	หน้า	3	)
	 ต่อมาในสมยักรุงศรอียธุยาเป็นราชธานี	 มหีลักฐานว่า	 “ถึงพวกจามและชวา	 มลาย	ู แม้นท่ีสดุจนีกค็งไปมาถึงกนัแต่ก่อนมาช้านาน”	
(พระราชพงศาวดาร	ฉบบัพระราชหตัถเลขา	เล่ม	1)	(กรงุเทพฯ	:	ส�านกัพมิพ์คลงัวทิยา,	2516		หน้า	90)	การตดิต่อการค้าขายระหว่างยะวากบัไทย	
สมัยอยุธยาพบหลักฐานว่า	ชาวยะวารู้จักสินค้าของไทย	คือ	ข้าว	ที่พ่อค้าชาวญี่ปุ่นเป็นคนกลางซ้ือข้าวสารจากไทยส่งไปเกาะชวา	
(กรมศิลปากร	“จดหมายเหตุวันวลิต”	ประชุมพงศาวดารภาค	79)	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์คุรุสภา,	2505	หน้า	225-226)	ส่วนชาวฮอลันดา	
(เนเธอร์แลนด์)	ก็ได้ซื้อไม้ซุงจากไทยไปขายยังเกาะชวา	ที่เมืองปัตตาเวีย	(Batavia)	(กรมศิลปากร	บันทึกเรื่องสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง
กรุงสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่	17	เล่ม	5	(โรงพิมพ์กรมศาสนา,	2525	หน้า	125)
	 นอกจากน้ัน	มีหลักฐานเกี่ยวกับชาวยะวาท่ีปรากฏในกฎมณเฑียรบาลในสมัยพระบรมไตรโลกนารถพระมหากษัตริย ์
แห่งกรุงศรีอยุธยา	ในปี	พ.ศ.	2011	กล่าวถึงชาวยะวาไว้ดังนี้	คือ	“อนึ่ง	พิริยหมู่แขก	ขอม	ลาว	พม่า	เมง	มอญ	มสุม	แสง	จีน	จาม	ชวา	
นานาประเทศทั้งปวงและเข้ามาเดินท้ายสนมก็ดี	 ทั้งนี้อัยการขุนสมนห้าม	 ถ้ามิให้ห้ามปรามเกาะกุมเอามาถึงศาลาให้แก่เจ้าน�้าเจ้าท่าและ
ให้นานาประเทศไปมาในท้ายสนมได้	โทษเจ้าพนักงานถึงตาย”	(องค์การค้าคุรุสภา	“กฎหมายตราสามดวงเล่ม	1”	(กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์
คุรุสภา	2505,	หน้า	78)	
	 ชาวยะวาได้อาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาสืบเรื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ทั้งนี้ได้มีเหตุการณ์ท่ีชาวยะวาเข้ามา
เกี่ยวข้องทางการเมืองด้วยเหตุการณ์นั้นคือ	 การเข้ารับราชการในองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 จากเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์
ได้ช่วงชิงราชบัลลังก์จากพระศรีสุธรรมราชา	 พระเจ้าอา	 ในปี	 พ.ศ.	 2199	 ในการชิงราชสมบัติครั้งนี้	 สมเด็จพระนารายณ์ทรงมีบัญชาให้	
มรยา	ฝันเมาลา	มกัเมาะตาด	คุมไพร่พลไปอยู	่ณ	ด้านศาลาลกูขุนให้รายาลลิา	คมุศรต่ีวนแขกชวา	แขกจามอยู	่ณ	ด้านหน้าสรรเพชญ์ปราสาท
ให้หลวงเทพอรชุน	คุมไพร่พลอยู่ที่ประตูศรีสรรพทวารให้พระจุฬา	พระพนัง	คุมไพร่พลอยู่	ณ	ทางสระแก้ว

ตอนที่ 7



สกอ.กทม. จัดฝึกอบรมการนำาเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เมื่อวันที่	5	และวันที่	12	ธันวาคม	2565	ณ	โรงแรมรีเจ้นท์	ถนนรามค�าแหง	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	ส�านักงานคณะกรรมการ
อสิลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	โดยฝ่ายพฒันาบคุลากร	ได้จดัฝึกอบรม	“หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพผู้น�าเสนอคตุบะฮ์อย่างมปีระสทิธิภาพ” 
เพื่อพัฒนาทักษะการน�าเสนอคุตบะฮ์ส�าหรับคอเต็บหรือผู้ช่วยคอเต็บประจ�ามัสยิด	 รวมทั้งนักเรียนระดับซานะวีย์	 จ�านวน	 40	คน	หลักสูตรการ
ฝึกอบรมดังกล่าว	ประกอบด้วย	คุตบะฮ์ตามแบบอย่างของท่านเราะซูล	แนวคิดการน�าเสนอคุตบะฮ์ให้ผู้ฟังประทับใจ	กลยุทธิ์การน�าเสนอคุตบะฮ์
สู่การพัฒนา	เทคนิคการน�าเสนอคุตบะฮ์ให้มีประสิทธิภาพ	หลักคิดในการจัดเนื้อหาคุตบะฮ์ให้น่าสนใจ	ข้อพึงระวังในการน�าเสนอคุตบะฮ์	ลักษณะ
คุตบะฮ์ที่ด	ีบุคลิกภาพกับการน�าเสนอคุตบะฮ์	และการฝึกปฏิบัติ	โดยใช้เวลา	2	วัน	รวมเวลา	16	ช่ัวโมง	ส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่ี
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	80%	ได้รับ	“วุฒิบัตร”	จากนายอรุณ	บุญชม	ประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ด้วย	โดยได้
รับผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงในระดับ	“ดีมาก”
	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น�าเสนอคุตบะฮ์อย่างมีประสิทฺธิภาพครั้งนี้	 ได้รับความอนุเคราะห์โครงการจากมัสยิดต้นสน	
เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร	และนายวิบูลย์	มุขตารี	นายกสมาคมสนธิอิสลาม	สกอ.กทม.	จึงขอขอบพระคุณมา	ณ	โอกาสนี้			
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สกอ.กทม. รับมอบน้ำาใจเชื่อมสัมพันธ์ไร้รอยต่อเรื่องศาสนา

	 เมื่อวันที่	26	มกราคม	2566	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	นายอุดม	ศรีกุเรชา	และ	

นายปรมิตร	ศรีกุเรชา	เจ้าของโรงเรียนนานาชาติรามค�าแหงแอ๊ดเวนท์	ถนนรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	

ได้เดินทางมามอบข้าวสาร	อาหารแห้ง	เครื่องอุปโภคบริโภค	เพื่อจัดเป็นถุงยังชีพ	จ�านวน	200	ชุด	ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนมัสยิดต่าง	ๆ	

ของกรงุเทพมหานคร	โดยมีนายอรุณ	บุญชม	ประธานกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร		ผศ.ดร.วศิรตุ	เลาะวิถ	ี	และนายประสพ	ภูส่�าล	ี

รองประธาน	นายประสิทธิ์	เจริญผล	ผู้ช่วยเลขานุการ	นายแพทย์ชาติชาย	วงษ์อารี	ประธานฝ่ายกิจการเยาวชน	สตรีและผู้สูงอาย	ุ

นายพิสิษฐ์	อรุณพูลทรัพย์	กรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	และนายวิเชียร	โชติศิริ	รองประธานฝ่ายกิจการเยาวชน	สตรีและผู้สูงอายุ	

ได้ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง	และจะได้มอบให้คณะอนุกรรมการสตรีประจ�ามัสยิดในกลุ่มพื้นที่มัสยิดต่าง	ๆ	

รับไปมอบให้กลุ่มบุคคล	608	ต่อไป	กิจกรรมครั้งนี้	ถือเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีของสังคมพหุวัฒนธรรม	ซึ่งจะเป็นตัวอย่างอันดี

แก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป
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 วิโรจน์ บุญมาเลิศ

	 หน่ึงในความภาคภมูใิจของสังคมในโลกปัจจุบันคือเครือข่ายสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นระบบสื่อสารไร้สาย
ทีส่ามารถวางระบบเครอืข่ายใยแมงมุมเชือ่มโยงทัว่ทกุมมุโลก	 ท�าให้มนษุย์สามารถเข้าถึงข้อมลูได้เพยีงปลายนิว้	 รบัรูข้้อมูลข่าวสาร
จากทัว่ทกุมมุโลกได้อย่างฉบัพลนัและปราศจากขอบเขต	เป็นการถ่ายทอดข้อมลูโดยไม่ค�านงึถงึคุณธรรมและความรับผิดชอบใด	ๆ
ที่เกิดขึ้น		นอกจากนี้ยังท�าให้การเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลกลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว	เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	
ได้กล่าวล่วงหน้าไว้กว่า	1,400	ปี	ความว่า	“ในภายภาคหน้าสถานที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกลจะถูกท�าให้ใกล้กัน เวลาก็จะผ่านไปอย่าง
เร็วจนท�าให้รู้สึกว่าหนึ่งปีเสมือนหนึ่งเดือน” 
	 ทุกสิ่งที่ได้รับการพัฒนาจึงส่งผลทั้งด้านบวกและลบควบคู่กัน	 สิ่งที่ต้องยอมรับและไม่สามารถปฏิเสธได้คือ	 ผลที่เกิดจาก
การส่ือสารที่รวดเร็วและไร้ขอบเขตุได้ท�าให้พื้นฐานความเป็นอยู่ของสังคมและบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความอบอุ่นภายใน
ครอบครัวถูกเปล่ียนมาเป็นบรรยากาศในรูบแบบใหม่	 ทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่กับโลกส่วนตัวมากขึ้น	 สมาชิกในครอบครัวต่างก็มี
ความเป็นส่วนตวัและใช้เวลาส่วนใหญ่อยูก่บัอุปกรณ์สือ่สารทีท่นัสมยั	และคดิว่ามนัคือสิ่งเดียวที่ตอบโจทย์ได้ในทุกเร่ือง	จึงตัดขาด
ความสมัพนัธ์ท่ีเคยมภีายในครอบครวั	 ส่งผลให้บุคคลบางกลุม่ใช้เครอืข่ายสือ่สารเป็นเครือ่งมอืในการถ่ายทอดแนวคดิแก่สงัคม	โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่เยาวชนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์	เช่น	แนวคิดปฏิเสธและไม่ยอมรับคุณความดีของบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	โดยคิดว่าลูกเป็นผลที่
เกิดจากความสนุกของบิดามารดา	มิใช่เป็นความต้องการลูก	จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้ก�าเนิดที่จะต้องเลี้ยงดู	การเลี้ยงดู
จึงเป็นหน้าที่มิใช่บุญคุณท่ีลูกจะต้องทดแทนแต่อย่างใด	 ปัจจุบันสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีโลกส่วนตัว	 โดยใช้เวลาส่วน
ใหญ่สื่อสารกับบุคคลที่ไม่รู้จักผ่านเครือข่ายจนซึมซับแนวคิดที่ผิด	ๆ	โดยไม่สนใจค�าชี้แนะใด	ๆ	ของผู้หวังดี
	 ในเมื่อเครือข่ายสื่อสารที่มนุษย์พัฒนาขึ้นได้ส่งผลต่อสังคมทั้งด้านบวกและลบ	 เครื่อข่ายสื่อสารที่พระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)	
ทรงก�าหนดแก่บรรดาศาสนทูตของพระองค์จึงส่งผลด้านบวกแก่มนุษย์เพียงด้านเดียว	ค�าถามมีอยู ่ว ่ามีเครือข่ายสื่อสารของ
พระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)	ด้วยกระนั้นหรือ?	ในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)		ทรงตรัสไว้ในหลายอายะฮ์เกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร
ของพระองค์ที่นักวิชาการช้ันน�าในโลกมุสลิมหยิบยกมาอธิบายเพื่อแสดงให้มนุษย์ประจักษ์ถึงเดชาสามารถของพระผู้ทรงสร้าง	
ดงัเช่นเรือ่งราวของท่านนบอีบิรอฮีมทีร่บับัญชาจากพระองค์อลัลอฮ์	 (ซ.บ.)	 ให้ประกาศแก่ชาวโลกถงึการประกอบพธิฮัีจญ์หลังจากท่ี
ท่านนบอีบิรอฮมีและบตุรชายอสิมาอลีได้ก่อสร้างบยัตุล้เลาะฮ์	(วหิารกะบะฮ์)	เสรจ็	เรือ่งราวนีร้ะบอุยูใ่นอายะฮ์ที	่๒๗	ซเูราะฮ์	อลั-ฮจัย์	
ความว่า	 “เจ้า (อบิรอฮมี) จงประกาศแก่มวลมนษุย์ ถึงการประบอบพธิฮีจัญ์ แล้วพวกเขากจ็ะมายงัเจ้าบางคนมาโดยเดนิเท้า 
บางคนมาโดยขี่อูฐ จากทุกทิศที่ห่างไกล”	เมื่อพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)		ทรงตรัสแก่ท่านนบีอิบรอฮีมเช่นนั้น	ท่านจึงกล่าวแก่
พระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)	 ว่า	 “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะสามารถประกาศไปยังมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไรในเมื่อ
เสียงของข้าพระองค์ไม่สามารถดังไปถึงพวกเขาที่ห่างไกลได้”	 จึงมีเสียงกล่าวขึ้นว่า	 “อิบรอฮีมเจ้ามีหน้าที่เพียงประกาศตาม
ค�าส่ังเท่าน้ัน ส่วนค�าประกาศของเจ้าจะไปถึงมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของเราพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.))”
		 เมือ่ทราบเช่นน้ันท่านนบอีบิรอฮมีจงึยืนขึน้	บางรายงานระบุว่าท่านยนืบนเนนิเศาะฟา	บางรายงานระบวุ่าท่านนบีอิบรอฮีม
ขึ้นไปยืนบนภูเขา	อะบีกุบิส	แลัวท่านก็กล่าวว่า	“มนษุย์ทัง้หลาย พระเจ้าของพวกท่านได้ก�าหนดให้มบ้ีานหลงัหนึง่ (บัยตุล้ลอฮ์)

โซเชียลเน็ตเวิร์กยุคศาสนทูต
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ในสถานที่แห่งนี้ ดังนั้นพวกท่านจงมาประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สถานที่แห่งนี้”	 จากนั้นบรรดาขุนเขาต่างน้อมรับค�าประกาศและ
สื่อสารออกไปจนท�าให้ค�าประกาศนั้นครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก	แม้แต่เด็กในครรภ์มารดาตลอดจนสรรพสิ่งต่าง	ๆ	บนโลกทั้งที่มี
ชีวิตและไม่มีชีวิตได้สะท้อนค�าประกาศของท่านนบีอิบรอฮีมจนรับรู ้กันท่ัวและตอบรับค�าประกาศด ้วยประโยคที่ว ่า	
“ลับบัยกั้ลลอฮุมมะลับบัยก์”	 จะเห็นได้ว่าการสื่อสารของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)นั้นเป็นการสื่อสารที่ไม่มีรูปแบบใดเสมอเหมือน	
เป็นการสื่อสารของพระผู้ทรงเดชาสามารถอย่างแท้จริง
	 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดกับท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	ที่เรียกว่า	“อัล-อิศรออ์,อัล-เมี๊ยะราจ”	อัล-อิสรออ์	คือการเดินทางของ
ท่านเราะซูล้	(ศอ็ลฯ)	จากมสัยดิอลัฮารอมในนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดอิาระเบีย	ไปยงัมสัยดิอลั-อักศอ	ทีก่รุงเยรซูาเลม็,	อัล-เม๊ียะราจ	
คือการเดินทางจากมัสยิดอัล-อักศอขึ้นไปบนชั้นฟ้า	ท่านใช้เวลาเดินทางทั้งไปและกลับเพียงคืนเดียว	แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็ว
ที่แม้ปัจจุบันก็ยังไม่มีพาหนะประเภทใดท�าได้	 แต่ด้วยเดชาสามารถของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)เหตุการณ์นี้จึงปรากฏขึ้น	 ในบันทึก
ของท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมระบุว่า	ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	เล่าว่า	ขณะที่ท่านเดินทางขึ้นไปยังชั้นฟ้า	ได้เห็นสถานที่หนึ่งที่
เรียกว่า	“บัยตุ้ลมะมูร”	เป็นสถานที่อิบาดะฮ์ของบรรดามะลาอิกะฮ์	แต่ละวันจะมีบรรดามะลาอิกะฮ์จ�านวนเจ็ดหมื่นตนเข้ามายัง
สถานทีแ่ห่งน้ีเพ่ือประกอบอิบาดะฮ์และเดินวนรอบเช่นเดียวกับรรดาผู้ศรัทธาบนโลกที่เดินวนรอบบัยตุ้ลลอฮ์ต่างกันคือบรรดา
มะลาอิกะฮ์แต่ละตนจะมาท�าอิบาดะฮ์ที่บัยตุ้ลมะมูรได้เพียงครั้งเดียว	 แต่ชาวโลกผู้ศรัทธาสามารถประกอบอิบาดะฮ์ที่บัยตุลลอฮ์
ได้อย่างไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง	ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	กล่าวแก่บรรดาเศาะฮาบะฮ์ว่า	“พวกท่านทราบหรือไม่ว่าต�าแหน่งที่ตั้งของ
บัยตุ้ลมะมูรน้ันอยู่ที่ใด?”	บรรดาเศาะฮาบะฮ์กล่าวว่า	“พระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)และศาสนทูตของพระองค์เท่านั้นที่ทราบ” 
ท่านเราะซู้ล	(ศ็อลฯ)	กล่าวแก่พวกเขาว่า	“ต�าแหน่งของบัยตุ้ลมะมูรนั้นอยู่ตรงขึ้นไปจากต�าแหน่งบัยตุ้ลลอฮ์” 
	 ทีน่�าเสนอเหตกุารณ์นีก้เ็พื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)ที่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวล	มนุษย์ต่างภาคภูมิใจ
ที่สามารถสร้างยานพาหนะที่สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจนคิดว่าทั้งโลกอยู ่ใกล้แค่เอื้อม	 แต่ก็ยังไม่สามารถเทียบกับ
เดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์(ซ.บ.)ได้เลยแม้แต่น้อย.	

สกอ.กทม. ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดปรกยานนาวา

	 เมือ่วันที	่15	มกราคม	2566	คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	(กอ.กทม.)	ประกอบด้วย	นายซรีอซนัคาร	ปาทาน	
และนายอนุสรณ์	องอาจ	ได้เดินทางไปมอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคีภยั	ณ	ชมุชนวดัปรกยานนาวา	จ�านวน	14	ราย	ซึง่บ้านถกูเพลิงไหม้
ทั้งหลัง	จ�านวน	2	ราย	เสียหายบางส่วน	จ�านวน	5	ราย	เฉพาะผู้เช่าห้องได้รับความเสียหาย	จ�านวน	7	ราย	ในจ�านวนดังกล่าว	
มีมุสลิม	12	ราย	(สัปปุรุษมัสยิดยะวา)	พี่น้องชาวพุทธ	2	ราย	ทั้งนี้	กอ.กทม.	ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยทั้ง	14	รายด้วย
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นายแพทย์ชาติชาย วงษ์อารี

รู้ทัน“หัวใจวายเฉียบพลัน” 

	 สาระหน้ารู้เกี่ยวกับการแพทย์ในวารสารมุสลิม	กทม.นิวส์	เล่มนี้จะพูดถึง	“หัวใจวาย”	หรือ	‘หัวใจล้มเหลว’	คือภาวะที่
กล้ามเนื้อหัวใจสูญเสียการท�างานจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้	ท�าให้รู้สึกเหนื่อยง่าย	เกิดได้กับทุกวัย	แต่มักจะ
พบบ่อยในผู้สูงอายุเพศชาย	 โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจ�าตัว	 ภาวะหัวใจวายเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ	 ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือด
หัวใจตีบ	 และความดันโลหิตสูงจนท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอลง	 เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้	 แต่สามารถดูแลรักษา
ควบคุมไม่ให้อาการทรุดลงได้			โรคหัวใจ	มักไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะเริ่ม	กว่าจะรู้อาจจะสายเกินไป	เมื่อเกิดภาวะหัวใจวาย
เฉียบพลัน	หรือ	Heart	Attack	มักเป็นอย่างฉุกเฉิน	ไม่รู้ตัวมาก่อน	อาจเกิดในคนที่ดูปกติไม่ทราบว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อน	ดังนั้น
เมื่อพบอาการผิดปกติไม่ควรละเลยเด็ดขาด	 เพราะทุกนาทีมีค่าต่อชีวิต	 สิ่งส�าคัญที่สุดในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิต	 คือ	 การ
วินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็ว	และได้รับการรักษาอย่างทันเวลา	

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่...
	 •		ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	โดยเฉพาะผู้ที่ควบคุมน�้าตาลในเลือดได้ไม่ดี
	 •		ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง	และไขมันในเลือดสูง	เพราะไขมันอุดตันในเส้นเลือด	หนึ่งในสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิด	
	 			ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน	เพราะเส้นเลือดหัวใจมีการตีบที่รุนแรง	หรืออุดตันอย่างเฉียบพลัน
	 •		ผู้มีภาวะเครียด	กดดัน	พักผ่อนน้อย	ท�าให้ระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการท�างานของหัวใจมีความผิดปกติ
	 •		มีภาวะอ้วนตั้งแต่เด็ก
	 •		สูบบุหรี่
	 •		นอนกรนรุนแรง	มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย
	 •		ไม่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
				 ท้ังหมดนี้	 มีสาเหตุส�าคัญมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง	 ส่งผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแข็งตัว	
หรือตีบตัน	 เมื่อเส้นเลือดตีบ	 ส่งผลให้เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจในที่สุด	 ดังนั้น	 ควรตรวจสุขภาพหัวใจ	 อาทิ	 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	
(EKG)	หรือ	ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน	(EST)	หรือ	ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง	(Echo)	อย่างน้อย
ปีละ	1	ครั้ง	ควบคู่กับการตรวจสุขภาพประจ�าปี	โดยเฉพาะผู้มีอายุต้ังแต่	35	-	40	ปีขึ้นไป	เมื่อพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรท�า
การรักษาอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตนตามค�าแนะน�าแพทย์
 อาการผิดปกติของโรคหัวใจ...ควรหม่ันสังเกตตนเอง	หรือคนรอบข้าง	เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือน	“หัวใจวาย
เฉียบพลัน”
	 •	แน่นหน้าอก	นานกว่าครั้งก่อนๆ	นานกว่า	20	นาที		 •	เหงื่อออก	ตัวเย็น
	 •	คลื่นไส้	อาเจียน	หน้ามืด	เป็นลม	แน่นหน้าอก	 	 •	หายใจหอบ	หายใจไม่พอ	หายใจสั้น
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	 •	ปวดจุกท้องบริเวณลิ้นปี่	หรือปวดร้าวขึ้นไปที่กรามหรือไหล่โดยเฉพาะไหล่ซ้าย
	 หากมีอาการเหล่านี้ให้รีบนั่งพัก	และน�าส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	 เพราะอาการเหล่านี้...เป็นส่วนหนึ่งของ	“ภาวะกล้าม
เนื้อหัวใจขาดเลือด”	ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง	หัวใจจะหยุดเต้น	สมองอาจขาดออกซิเจน	กลายเป็นอัมพฤกษ์	
อัมพาต	หรือเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว	
 สาเหตุภาวะหัวใจวาย  สาเหตุจากหัวใจ
	 •	อาการช็อกและหมดสติกระทันหัน	เนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันท�าให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย	ซึ่งเป็นสาเหตุภาวะ				
	หัวใจวายที่พบบ่อยที่สุด	 	 	 	 	 	 •	ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ	ติดเชื้อ
	 •	โรคลิ้นหัวใจตีบ	ลิ้นหัวใจรั่ว	 	 	 	 •	ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอ
	 จากสาเหตุอื่น
	 •	โรคอืน่	ๆ	ทีส่มัพนัธ์ร่วมด้วย	เช่น	ความดนัโลหติสงู	โรคไขมนัในเลอืดสงู	โรคเบาหวาน	และโรคไทรอยด์เป็นพษิ	ซึง่ท�าให้	
	 		เกิดภาวะหัวใจวายได้ทั้งสิ้น
  อาการของผู้ที่เป็นภาวะหัวใจวาย
	 •	อ่อนเพลีย	หอบเหนื่อย	 	 	 	 	 •	ขาบวม
 •	ใจสัน่	หวัใจเต้นเรว็	 	 	 	 	 •	แน่นหน้าอกตอนกลางคืน	นอนราบไม่ได้	ลุกข้ึนมาไอตอนกลางคืน
 การป้องกันเบื้องต้น
	 •	ตรวจสุขภาพประจ�าปีสม�่าเสมอ
	 •	ส�ารวจตนเองว่ามีอาการน่าสงสัย	เช่น	เหนื่อยง่าย	ขาบวม	แน่นหน้าอก	และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
	 •	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต	โดยการออกก�าลังกาย	หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและรสเค็มจัด	เลิกสูบบุหรี่
	 •	รักษาโรคที่เป็นสาเหตุภาวะหัวใจวาย	เช่น	ความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดสูง	เบาหวาน	และไทรอยด์เป็นพิษ
และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณข้อมูลดี	ๆ	จาก	โรงพยาบาลบางปะกอก	9	และโรงพยาบาลไทยนครินทร์	ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน
ปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บ	ดแูล	และรกัษาสขุภาพ	รกัษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามยั	ล้างมอืกนับ่อย	ๆ		แยกกนัรบัประทานอาหาร	
เพื่อความปลอดภัยนะครับ

สกอ.กทม. ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

	 เมือ่วันที	่ 18	 ธนัวาคม	 2565	 เวลา	 13.00	 น.	 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 (กอ.กทม.)	 ได้ร่วมลงนามถวาย
พระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าพชัรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี		กรมหลวงราชสารณิสีริพัิชร	มหาวัชรราชธิดา	พร้อมถวายแจกัน
ดอกไม้	ณ	อาคารภมิูสริิมังคลานสุรณ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ถนนราชด�าร	ิเขตปทมุวนั	กรงุเทพมหานคร
	 คณะผู้แทน	 กอ.กทม.	 ได้ร่วมลงนามถวายพระพร	 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร	 และมพีระพลานามัยแขง็แรงโดยเรว็	
ประกอบด้วย	นายอรุณ	บุญชม	ประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	ผศ.ดร.วิศรุต	เลาะวิถี	รองประธานกรรมการฯ	
นายสมัย	เจรญิช่าง	กอ.กทม.	และกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย	นายวบูิลย์	มขุตาร	ีกอ.กทม.	นายบญุล้อม	สาตและ	กอ.กทม.	
นายนรศิ	อามนิเซน็	กอ.กทม.	นายปรดีา	หร่ายมณ	ีกอ.กทม.	และนายสมบติั	ซโูอ๊ะ	กอ.กทม.



ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข

	 ในการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปค	APEC	2022	Thailand	ช่วงวันที่	18-19	พฤศจิกายน	2565	ที่ผ่านมา	ประเทศไทยซ่ึงเป็น

เจ้าภาพได้รับประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	ทัง้การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิในยคุหลงัโควดิ-19	ให้เติบโตอย่างยัง่ยนื	การได้ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกจิให้

เป็นสากล		การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชนผ่านการแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์

จากเขตเศรษฐกิจอื่น	ๆ	รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ	โดยเฉพาะภาคการเดินทางและท่องเที่ยว

และการฟ้ืนฟกูารเดนิทางและท�าธรุกิจแบบพบหน้า		(สภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจัิย	และนวตักรรมแห่งชาต	ิสอวช.	nxpo.org.th	

สืบค้น	1	มกราคม	2566)	ในส่วนของสังคมมุสลิมต่างให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเสด็จเยือนไทยอย่างเป ็นทางการของ

เจ้าชายมุฮัมมัด	บิน	ซัลมาน	บิน	อับดุลอะซีซ	อาล	ซะอูด	มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในฐานะแขก

ของรัฐบาลและในฐานะแขกพิเศษของการประชุมครั้งนี้	เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการเยือนไทยในรอบกว่า	30	ปี	หลังจากฟื้นฟู

ความสัมพันธ์ไทย	และซาอุดิอาระเบียให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ	ผลของการเสด็จเยือนไทยของมกุฎราชกุมาร	ฯ	ครั้งนี้นอกจากจะน�ามา

ซึง่ประโยชน์อนัมหาศาลของทัง้สองประเทศในความร่วมมอืด้านต่าง	ๆ	ท่ีจะเกิดข้ึนแล้ว	ในส่วนของสงัคมมสุลมิไทยก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้

ในด้านกิจการฮัจญ์และอุมเราะฮ์	ด้านแรงงาน	ด้านการสนับสนุนองค์กรอิสลาม	และด้านทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ

ในซาอุดิอาระเบียอีกด้วย

12
สรรสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

“บริหารองค์กรตามหลักคิดของเอเปค 2022”
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สรรสาระ

วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

										อย่างไรก็ตาม	การประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปค	2022	ครั้งนี้มีสิ่งที่

น่าสนใจที่อยากน�ามาขยายต่อในบทความนี้	นั่นก็คือหลักคิด	3	ประการ

ที่น�ามาใช้เป็นหัวข้อหลักในการประชุมอันได้แก่

   1)  เปิดกว้าง  (Open)

   2)  สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connect) และ

   3)  สู่ความสมดุล (Balance)

										หลักคิด	3	ประการนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน�ามาใช้ใน

การบรหิารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรมสุลมิในปัจจบุนัทกุระดบั	ส�าหรบัค�าอธบิาย

หลักคิดดังกล่าวสามารถอธิบายได้ดังนี้

          1 ) การเปิดกว้าง (Open)	หมายถึงการเปิดใจให้กว้าง	(  انفتاح	)	
ในสิ่งต่อไปนี้

								 ก.	 เปิดใจในการยอมรับความแตกต่างหรอืความเป็นอืน่	 การเคารพ

และให้เกียรติความเป็นอื่น	สามารถปฏิสัมพันธ์กับความเป็นอื่นได้อย่าง

สร้างสรรค์และเหมาะสม

									 ข.	เปิดใจทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ	เรยีนรูข้นบธรรมเนยีมประเพณ	ีค่านยิม	

และความเชื่อของผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ตาม

							 ค.		เปิดใจทีจ่ะรบัฟังผูอ้ืน่	(แม้ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้าม)	ในความคดิเหน็	

ข้อเสนอแนะ	ข้อโต้แย้ง	หรือการวพิากษ์วจิารณ์		ซึง่การเปิดกว้างหรือการเปิดใจต่อสิง่เหล่านีจ้ะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ส�าคัญท่ีจะเกิดขึน้ตามมาคอื	

         2) การสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connect)

										 การสร้างความสมัพนัธ์	 العالقات	) 	بناء  )	กบับคุคลใด	กลุม่ใด	หรอืองค์กรใด	ต้องเริม่มาจากการเปิดกว้างหรอืการมใีจกว้างมาก่อนท้ังส้ิน	
และยิ่งเปิดกว้างมากเท่าใดก็จะได้พันธมิตรและกัลยาณมิตรมากขึ้นเท่านั้น	 ปัจจุบันองค์กรมุสลิมเริ่มให้ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่าย

และความร่วมมือกับองค์กรต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ทั้งองค์กรที่เป็นมุสลิมและองค์กรต่างศาสนิก	ซึ่งถือว่าเป็น

นิมิตหมายที่ดีต่อบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

         3) ความสมดุล (Balance)

											หลักคิดเรื่องความสมดุล	( توازن	)	เป็นหลักคิดเดียวกับความเป็นสายกลาง	(  وسطية	)	ในอิสลาม	ซ่ึงหมายถึงความเป็นธรรม	

ความเป็นเลิศ	ความเรียบง่าย	ความมีเหตุมีผล	(ฮิกมะฮ์)	และหมายถึงจุดของความสมดุลไม่สุดโต่งและไม่หย่อนยาน	(ดูหนังสือตัฟซีร

ในการอธบิายอายะฮ์ที่	143	ของซูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮ์)		การเปิดกว้าง	(Open)	ซึ่งน�าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยง	(Connect)	

กับผูอ้ืน่เป็นรปูแบบของการท�างานญะมาอะฮ์ทีม่ดีลุยภาพและมคีณุภาพในขณะเดยีวกัน	 องค์กรมสุลมิในปัจจุบันจึงควรน�าหลกัท้ัง	 3	 ประการนี้

มาเป็นกลยุทธ์ในการท�างาน	 ทั้งนี้เพื่อให้โครงการและกิจกรรมต่างๆสามารถตอบวัตถุประสงค์ของอิสลามในฐานะสาส์นของอัลลอฮ์ที่ต้อง

เผยแผ่ยังมวลมนุษยชาติ	(	رساةل ادلعوة	)	มีลักษณะค�าสอนที่เปิดกว้าง	สร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างหมู่มวลมนุษยชาติ		สู่การมีดุลยภาพ

และความเป็นธรรม
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ขับเคลื่อน กอ.กทม.
วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

	 เมือ่วนัที	่20	พฤศจิกายน	2565		เจ้าชายมฮุมัมดั	
บนิ	 ซลัมาน	 บิน	 อบัดลุอะซีซ	 อาลซะอดู	 (His	 Royal	
Highness	 Prince	 Mohammed	 bin	 Salman	 bin	
Abdulaziz	Al	Sa-ud)	มกุฎราชกุมาร	และนายกรฐัมนตรี
แห่งราชอาณาจักรซาอดุอิาระเบีย	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
ให้นายอรณุ	บุญชม	ประธานคณะผูท้รงคณุวฒุจุิฬาราชมนตรี	
และประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	
นายประสาน	 ศรีเจริญ	 รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี	และพล.ต.ต.สุรินทร์	ปาลาเร่	เลขาธิการ
คณะกรรมการกลางอิ สลามแห ่ งประ เทศไทย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ในโอกาสเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ	 ในฐานะพระราช
อาคันตุกะของรัฐบาลไทย	 และทรงเข้าร่วมการประชุม	
APEC	2022	Thailand		กาลครัง้นี	้นบัเป็นพระมหากรณุาธคุิณ
แก่ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้

เจ ้าชาย
มุฮัมมัด บิน ซัลมาน 
โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าฯ



พ้ืนท่ีของ

คนรุ่นใหม่       ซอบรี นภากร

	 Safe	Zone	ค�าทีช่่วงหลังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากกลุ่ม	หลายวงการ	“พื้นที่ปลอดภัย”	ใคร	ๆ	ก็อยากจะอยู่ในพื้นที่นี้	อย่างน้อย
มันก็เป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยกับมันมาก่อน	เราปรับตัวและยอมรับบริบทของมันได้แล้ว	ถ้ามีสถานการณ์ใดที่ชักชวนให้เราก้าวออกไปพ้นโซนนี้เราก็
คงไม่อยากก้าวออกไป	 เราคิดเอาว่ามันปลอดภัย	 เราคิดเอาว่ามันสะดวกสบาย	 แต่มันเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่า?	 เราคงตัดสินอะไรไม่ได้ถ้าไม่มี
กระบวนการ	Benchmarking	กบัพ้ืนทีอ่ืน่	ๆ	ถ้าเรากนิอาหารอยูแ่ค่เมนเูดยีวมาตลอด	เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่า	มนัอร่อยหรอืดกีว่าจานอืน่?	มากกว่านัน้	
เราเข้าใจว่า	เคยชินกบัจานนี	้แต่ก่อนทีเ่ราจะหนัมากนิจานนี	้เมนน้ีู	เราก็เคยกนิจานอืน่มาก่อน	ณ	เวลาท่ีเราเริม่มากนิเมนูนีเ้ราก็ต้องปรบัตัวกบัมนัอยู่
พักหนึ่งจนรู้สึกว่าชินและโอเคกับมัน
	 ขอเรียนว่า	พลวัตรรอบตัวมันขับเคลื่อนเราไปในทิศทางต่าง	ๆ	อย่างไร	บางครั้งมันไม่ใช่เราที่ขับเคลื่อนสิ่งอื่น	 เราเองก็ถูกผลักดันและ
ขับเคลื่อนอยู่เรื่อย	 ๆ	 จากความคิดหนึ่งสู่อีกความคิดหนึ่ง	 จากความเคยชินแบบหนึ่งสู่ความเคยชินอีกแบบหนึ่ง	 แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง	 เรากั้น	
Safe	Zone	ขึ้นในบางพื้นที่	เพราะเรากังวลและกลัวกับการเปลี่ยนแปลง	วิตกกับการก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่	ๆ 	“ความเปลี่ยนแปลง”	เป็นอะไรที่ยอมรับ
ยากมากทีส่ดุเม่ือชวีติคุณเป็นไปในแบบหนึง่	ๆ	มาพกัใหญ่	ๆ	น�ามาซึง่ภาพของ	“ความไม่เข้ากนั”	ระหว่างสิง่เดมิกับสิง่ใหม่	คนใหม่	ๆ	กบัคนเดมิ	ๆ
	 ในช่วงต้นฮจิเราะฮ์ศตวรรษทีส่อง	ช่วงท่ีท่านอมุรั	อบิน	ุอบัดลิอะซซีขึน้ด�ารงต�าแหน่ง	“เคาะลฟีะฮ์”	ผูน้�าสูงสดุของโลกอสิลาม	ณ	เวลาน้ัน	
หลังจากท่านด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงหรือผู้ว่าเมืองมะดีนะฮ์มาได้ระยะหนึ่ง	 ณ	 ช่วงเวลาที่ท่านเพิ่งได้รับต�าแหน่งไม่นานก็มีคณะทูตจากที่ต่าง	 ๆ	
เรียงรายตบเท้าเข้ารายงานตวั	พบปะ	พดูคยุ	รวมถงึร้องเรียนเกีย่วกบัปัญหาต่าง	ๆ 	กบัผูน้�าคนใหม่	ครัง้หนึง่มคีณะทตูมาจากฮญิาซ	แคว้นของมกักะฮ์
และมะดีนะฮ์เอง	พื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากเมืองหลวง	ณ	เวลานั้น	ไม่ใช่เรื่องประหลาดที่จะมีคณะทูตเข้าเยี่ยมคารวะในช่วงนี้	แต่มันแปลกที่โฆษกที่
เป็นตัวแทนกล่าวปรารภแทนพวกเขาเป็นเด็กชายอายุสิบขวบ!
	 แน่นอน	เรื่องราวเป็นอย่างไร	ที่แน่	ๆ 	มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญท�านองว่า	เด็กคนนั้นไม่มีใครเลี้ยงที่บ้านพ่อแม่เลยต้องหนีบมาเข้าคารวะ
ผู้น�าสูงสุดด้วย	 และก็ให้เผอิญอีกว่าโฆษกประจ�าเกิดป่วย	 เสียงหาย	 คนอื่นก็ไม่ได้เตรียมบทพูดมาก็เลยเอาเด็กสิบขวบมาพูดแทนในนามคณะทูต
ทั้งหมด...	ได้แต่คิดในใจว่า	มันคงไม่มีเรื่องบังเอิญชนิดร้ายกาจขนาดนั้น
	 เดก็คนนัน้ก้าวออกมาหน้าหมูช่นเพือ่กล่าวอะไรบางอย่าง	แต่ก่อนทีเ่ขาจะได้เอือ้นเอ่ยส่ิงใด	อมุรั	อบัดลุอะซซี	เคาะลีฟะฮ์ก็ปรามเขาเสยีก่อน
 “เจ้าให้คนที่อาวุโสกว่าเจ้ามาพูดจะดีกว่า”	ท่านกล่าว
	 ดูเหมือนเด็กน้อยจะผ่านสถานการณ์แบบนี้มาบ้าง	(ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใคร	ๆ	จะพูดกับเขาแบบเดียวกับท่านอุมัร)
 “ท่านผู้น�าศรัทธาชน (อะมีรุลมุอ์มินีน) คนเรามีสิ่งเล็ก ๆ สองสิ่งอยู่กับตัว นั่นคือ หัวใจและปาก เมื่อใดก็ตามที่อัลลอฮ์ประทาน
ปากทีช่่างเจรจาปราศรยั กบัหัวใจทีเ่ปิดรับสิง่ต่าง ๆ ให้เขา กเ็ท่ากบัว่าอลัลอฮ์ได้เปิดโอกาสด ีๆ ให้กับเขาแล้ว”	เดก็คนนัน้กล่าว...	หมดัชดุแรก
ถูกประเคนใส่ท่านอุมัร	แต่นั่นก็ยังไม่ใช่หมัดฮุก
 “ถ้าทุกเรื่องเราวัดกันที่อายุจริง แน่นอนว่าต�าแหน่งที่ท่านครองอยู ่น้ีมีคนที่เหมาะสมกับมันมากกว่าท่านอย่างแน่นอน” 
เข้าลิ้นปี่เต็ม	ๆ	(ผมนึกในใจ)	แล้วเด็กคนนี้กล่าวคารวะและให้ข้อคิดจนท่านอุมัรต้องทึ่งกับโวหารและจิตใจที่แข็งแกร่งของเขา
	 เรื่องนี้มีหลายมิติที่ให้ข้อคิดดี	ๆ	กับเรา	“เด็กสิบขวบ”	ก็แค่เด็ก	ป.	4	ที่ยังน่ังเล่นเกมโทรศัพท์ในยุคของเรา	แต่น่ันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า
คนเรามีหลากหลายแบบ	และศักยภาพก็หลากหลาย	แต่เขามีพื้นที่ส�าหรับศักยภาพเหล่านั้นหรือไม่?	หรืออาจต้องตั้งค�าถามใหม่ว่า	“เรา”	ได้มอบ
โอกาสและพื้นที่เพื่อหล่อเลี้ยงศักยภาพเหล่านั้นให้เติบโตและเบ่งบานหรือไม่	แค่ไหน
	 มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เด็กคนนี้ก้าวมาแสดงปรารภต่อผู้น�าหมายเลขหนึ่งของประเทศ	ถ้าคณะทูตคิดว่ามาตรฐานวัดกันที่อาวุโส	เขาก็
ไม่ควรได้รับโอกาสเดินทางมากับคณะตั้งแต่ต้น	 อย่าว่าแต่จะมาแสดงความสามารถกันในท้องพระโรงต่อหน้าธารก�านัลเลย	 พวกเขามองเห็น
ศักยภาพของเด็กคนนี้	และหลังจากโดนหมัดฮุกไป	ท่านอุมัรก็รู้แล้วว่า	 เหตุใดจึงต้องเป็นเด็กคนน้ีที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะท่ีเต็มไปด้วยคนท่ี
อาวโุสและมปีระสบการณ์มากกว่าเขาเป็นร้อยเป็นพนัเท่า	 และกไ็ม่ใช่เร่ืองแปลกอีกเช่นกนัท่ีท่านอมุรัจะสดบัรบัฟังข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะจาก
เดก็สบิขวบ	มนักค็งไม่ต่างอะไรกับหลาย	ๆ	มัสยดิทีพ่ยายามฝึกฝนเดก็,	เยาวชนให้แสดงคตุบะฮ์วันศกุร์ได้	ถ้าเราไม่ถอืยศถอือย่าง	และทะนงตนมากจนเกนิไป	
สิง่ทีเ่ดก็	ๆ 	พูดในระหว่างการแสดงคตุบะฮ์ก็คอื	ข้อคิด	และข้อเตอืนใจในศาสนาของเราอย่างด	ีและน่ันกไ็ม่เกีย่วว่าเขาจะอายมุากหรอืน้อย	อ่อนหรอืแก่ประสบการณ์
	 ไฟของคนรุ่นใหม่นั้นก�าลังคุกรุ่น	 ร้อนแรง	 พลังที่ล้นเหลือของเขาสามารถถูกใช้ไปในทิศทางใดก็ได้	 ทั้งทางที่ดีและไม่ดี	 แต่ถ้าสังคมกัน
พื้นที่พร้อมตกแต่งแต้มสีสันสวยงามไว้ให้กับเขา	 เปิดประตูและมอบโอกาสให้กับเขา	 ด้วยสติปัญญาความเฉียบแหลมที่เขามี	 เชื่อว่าน้อยคนที่จะ
หลวมตัวไปเข้าประตูแย่	ๆ	ที่น�าเขาไปสู่หายนะ	และเมื่อเขาได้โอกาสที่เขาควรได้	สังคมอาจได้พบเจอสิ่งใหม่	ๆ	ได้ประโยชน์ที่อาจหาไม่ได้จากคน
กลุ่มอื่น	ในจุดที่สังคมมอบโอกาสดี	ๆ	ให้กับเขา	สังคมก็ได้แสดงความรักและใช้ประสบการณ์ประคับประคองพวกเขาไปด้วยในตัว	เป็นภาพ
อันสวยงามที่เชื่อเหลือเกินว่า	ศาสนาของอัลลอฮ์ส่งเสริมและรอคอยให้เกิดภาพเหล่านี้ขึ้นในสังคม
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การศึกษา  :	 มัธยมต้น	โรงเรียนอิสลามสันติชน

	 	 มัธยมปลาย	สาขาภาษา-ญี่ปุ่น	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

	 	 ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์สาขาการระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 ปริญญาโท	Asia	Pacific	Sudies,	Ritsumeikan	Asia	Pacific	University	ประเทศญี่ปุ่น

ครอบครัว  :

	 สมรสแล้วกับนางสาววรินทร์ธร	(ฮาวา)	ตันวิเชียร	(บุตรี	พลตรีวีรวัฒน์	และคุณไพลิน	ตันวิเชียร)	ปัจจุบันออกประจ�าการที่

สถานเอกอัครราชทูต	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	มีน้องสาวสองคน	คือ	น.ส.แทนพร	(รอวียา)	วงศ์บุญเกิด	รับราชการท่ีส�านักงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ส�านักนายกรัฐมนตรี	และ	น.ส.แทนหทัย	(นูรอัยด้า)	วงศ์บุญเกิด	ก�าลังศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร	์

มศว	ประสานมิตร	ปีที่	4

	 อัสลามุอะลัยกุม	 ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน	 ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ	 ผศ.ดร.วิศรุต	 เลาะวิถี	 ที่กรุณาให้

พื้นที่ในวารสารมุสลิม	กทม.	เล่มนี้	ซึ่งตามธรรมเนียมก็มักจะเป็นการสัมภาษณ์	ถาม-ตอบ	กับมุสลิมจากหลายวงการ	ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็น

ผู้เชี่ยวชาญและมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจกว่าผมทั้งนั้น	 ก็เลยอยากใช้พื้นที่นี้มาสื่อสารกับท่านผู้อ่านในรูปแบบสบาย	 ๆ	 คิดว่ามาฟังผมเล่าเรื่อง

แล้วกัน

แนะน�าตัว : 

	 ชื่อ	แทนพงศ	์(อลาวี่)	วงศ์บุญเกิด	คุณพ่อช่ือ	ศัลยพงศ์	(อับดุลเลาะห์)		เป็นครูอยู ่ท่ีอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	และ

คุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของฮัจยีอารี	วงศ์บุญเกิด	เราะฮิมะฮุลลอฮ์	อดีตรองประธานกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพฯ	กับ

ฮัจยะห์สมจิตต์	วงศ์บุญเกิด	เราะฮิมะฮัลลอฮ์	ในขณะที่คุณแม่	ธิดาพร	(อาซียะห์)	เป็นลูกสาวของฮัจยีกมล	บุญชม	รองประธานมูลนิธิ

เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย	กับฮัจยะห์พิศมัย	บุญชม	

	 ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศ	 และได้ออกประจ�าการที่สถานเอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโดฮา	 ประเทศกาตาร์	

หรือเรียกตามภาษาพูดที่เราคุ้นปากกันว่า	 “สถานทูตไทย”	 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานทูตก็คือส�านักงานของผู้แทนของรัฐบาล

ประเทศหนึ่งที่ไปตั้งอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง	 เช่นในกรณีของผมก็คือ	 สถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ที่กรุงโดฮา	 ประเทศกาตาร์	 โดยสถานทูตและ

สถานกงสุลใหญ่ไทยมากกว่า	90	แห่งทั่วโลก	ก็มีภารกิจหลากหลายตามพลวัตความสัมพันธ์และผลประโยชน์แห่งชาติในประเทศนั้น	ๆ 	แต่

หวัใจส�าคญักค็อื	การส่งเสรมิความสมัพนัธ์	ผลกัดนั	และรกัษาผลประโยชน์ของไทย	ซึ่งตัวแทนที่ถูกส่งไปประจ�าในสถานทูตก็คือ	นักการทตู	

ซึ่งก็มีอยู่หลายระดับต้ังแต่ล่างสุด	(ผู้ช่วยเลขานุการ)	ไต่ข้ึนไปจนถึงระดับเอกอัครราชทูต	หรือท่ีเราติดปากเรียกกันว่า	“ท่านทตู”	

ซึง่หมายถงึเบอร์	1	หรอืผูแ้ทนรัฐบาลที่มีอ�านาจสูงสุดในต่างประเทศ	ถือเป็นต�าแหน่งที่อาวุโสและมีความรับผิดชอบจ�านวนมาก	ดังนั้น	

ผมเลยไม่ชอบให้คนมาเรียกท่านทูต	เพราะผมเป็นแค่เลขานุการตรี	ซึ่งก็ไม่ใช่ต�าแหน่งที่อาวุโสอะไร	

	 มติกิารท�างานของกระทรวงการต่างประเทศมหีลายด้าน	 ซ่ึงแน่นอน	 นอกจากจะหมายถึงงานหนักแล้ว	 กเ็ป็นเสน่ห์ขององค์กรด้วย	

เพราะท�าให้ข้าราชการได้เรียนรู้งานหลายด้าน	รวมถึงมีโอกาสย้ายไปประจ�าการในต่างประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะกลับมาไทย	

วนแบบนี้ไปเร่ือย	ๆ	ซึ่งก่อนที่จะได้เข้าท�างานที่นี่ก็นึกภาพมิติของงานการทูตไม่ค่อยออก	แต่พอเข้ามาสัมผัสจริงแล้ว	ก็เห็นว่า

มีรายละเอียดมาก	ทั้งด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	การให้ความช่วยเหลือประเภทต่าง	ๆ	และที่คิดว ่าส�าคัญมาก	ๆ	คือ

มิติด้านการกงศุล	เพราะเป็นการให้บริการคนไทยโดยตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	พอได้ประจ�าการในต่างประเทศ	ก็เป็นโอกาสดี

แทนพงศ์ (อลาวี่) วงศ์บุญเกิด
นักการทูตมุสลิม

ผู้มีอนาคตไกล
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ทีไ่ด้เรยีนรูว้ฒันธรรมท้องถ่ินและลองใช้ความคดิสร้างสรรค์ส�าหรับภารกิจต่าง	 ๆ	 แต่การอยูใ่น

ต่างประเทศก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวก		เพราะมาพร้อมกับความกดดันของภาระงานและความเศร้า

ของการจากลาครอบครัวและคนที่เป็นที่รัก	ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งแล้ว	 เพราะ

ส�าหรับนักการทูตแล้วการออกประจ�าการเป็นหน้าที่	ไม่ใช่สิทธิ	กรณีของตนก็นับว่าโชคดีที่ได้

ภรรยาสุดที่รัก	ซึ่งเป็นนักการทูตเช่นกัน	และครอบครัวช่วยดูแลและคอยให้ก�าลังใจตลอด

ค�าถามหนึ่งจากรายการค�าถามของอาจารย์วิศรุตคือ “หลักคิดในการท�างาน”	 ซ่ึงในฐานะ

ข้าราชการชั้นผู้น้อย	คิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รับการสอนจากผู้บังคับบญัชาและเพือ่นร่วมงานที่ดี

มาตลอด	ท�าให้รู้ว่าสิ่งส�าคัญในการท�างานมี	3	ข้อ

 1. คือการมีส�านึกในความเป็นเจ้าของงาน  2. คือ Team Spirit และ 3. คือ

ความเคารพ	ข้อแรกส�าคัญ	เพราะจะท�าให้เราท�างานทุกชิ้นอย่างเต็มความสามารถ	ไม่ว่างาน

ทีไ่ด้รบัผดิชอบจะส�าคญัมากน้อยแค่ไหน	ข้อ	2	ส�าคญัยิง่กว่าเพราะงานของกระทรวงการต่างประเทศ

ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนคนเดียวหรือหน่วยงานเดียว	แต่ต้องอาศัยการส่ือสารและ

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ส่วนข้อ	3	เป็นสิ่งที่จะช่วย

เติมเต็มการงานของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะการสร้างปฏิสัมพันธ ์และการรักษา

ความสมัพนัธ์ท่ีดกัีบผูค้นเป็นสิง่ส�าคญัท่ีบางคนอาจจะมองข้าม	 ประเภทงานส�าเรจ็แต่ทมีกระจาย	

หรือคนที่ปากร้ายแต่ท�างานเก่ง	 ตนว่ามันไม่น่าจะเป็น	mindset	 ส�าหรับการท�างานที่

สร้างสรรค์และยั่งยืนสักเท่าไหร่	 ซ่ึงความเคารพกันนอกเหนือจากจะเป็นพื้นฐานของ

ธรรมเนียมทางการทูตแล้วก็ยังเป็นซุนนะฮ์ส�าคัญท่ีมีการบันทึกไว้ว่าท่านนบีให้ความส�าคัญ

อย่างยิ่งด้วย	

เกี่ยวกับการท�างานศาสนา : อย่างแรกเลยก็ต้องขอชื่นชมด้วยความคารวะแก่ผู้ที่ท�างานเพื่อศาสนาทุกคน	เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมี

ความสามารถหรือพร้อมที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้ได้	เข้าใจดีว่าผู้ที่ท�างานศาสนาทุกท่าน	ก็มีการงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่น	ๆ	ดังนั้น

การสละเวลาเพื่อท�าหน้าที่ในฐานะผู้แทนองค์กรศาสนา	 ก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมและน่าสนับสนุน	 เพราะเปรียบเสมือนกระบอกเสียงหนึ่งของ

ชาวมุสลิม	ส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสท�างานศาสนาในภาพใหญ่มากนัก	แต่ถ้าถามว่างานศาสนาจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไร	ค�าตอบก็น่า

จะเป็น	“ด้วยการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนรุ่นใหม่”		ถ้าองค์กรศาสนาสามารถหาจุดร่วมให้ตัวแทนเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่จาก

หลายวงการเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมได้	 ก็น่าจะท�าให้ได้เห็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือช่วยตอบโจทย์และความท้าทายร่วมสมัยท่ีในสังคม

มุสลิมปัจจุบันพบเจอได้มากขึ้น

	 ส�าหรับคนที่สนใจท�างานที่กระทรวงการต่างประเทศ	นักการทูตเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับทุกคนที่มีความสนใจในประเด็น

ด้านการต่างประเทศ	 โดยไม่จ�ากัดว่าจะต้องจบรัฐศาสตร์หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น	 จะจบปริญญาตรีสาขาอะไรมา

ก็สามารถสอบได้	ซึ่งประสบการณ์ที่หลากหลายจะเป็นประโยชน์ในการท�างานเพราะสามารถให้มุมมองที่แตกต่าง	ผมเองก็มีโอกาสได้ลอง

ท�างานหลายที่ก่อนจะมาที่นี่	ทั้งในองค์กรกึ่งรัฐอย่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สภาอุตสาหกรรมฯ	งานสอน

ภาษาอังกฤษ	ตลอดจนงานบริการในร้านค้าและร้านอาหาร	แต่ละที่ก็สอนประสบการณ์ที่มีประโยชน์หลายอย่างที่น�ามาประยุกต์ใช้ใน

การท�างานได้	 แต่ถ้าถามว่าควรเริ่มต้นจากอะไร	 อาจจะเริ่มติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์หรือ	 Social	 Network	 ของกระทรวงการต่าง

ประเทศในหลายช่องทาง	เช่น	Facebook	Twitter	Instagram	และ	Youtube	โดยอาจจะลอง	Search	จากรายการ	“นักการทูต The 

Series”	ซึ่งเป็นคอนเทนต์ล่าสุดของกระทรวง	ฯ	ที่น�าเสนอมิติต่าง	ๆ	ของการท�างาน	รวมถึงมีสัมภาษณ์นักการทูตรุ ่นที่เข้ามาล่าสุดที่มี

มุสลิมะฮ์ด้วย	 ตอนนี้ในกระทรวง	 ฯ	 ก็มีข้าราชการมุสลิมเก่ง	 ๆ	หลายคน	ทั้งที่ประจ�าอยู่ในต่างประเทศ	 และกลับมาท�างานในส่วนกลาง	

หลายคนเป็นล่ามภาษาอาหรับมืออาชีพ	ซึ่งก็เป็นทักษะที่มุสลิมเราหลายคนมีความช�านาญและมีประโยชน์กับสายงานนี้	ล�าดับถัดไป

ก็ต้องเริ่มอ่านหนังสือและข้อสอบเก่าดูก่อน	 การคัดเลือกที่นี่ค่อนข้างเข้มข้น	 เพราะต้องการคัดคนที่มีความสามารถหลายด้าน	 ซึ่งก็มั่นใจ

ได้ว่าโปร่งใสแน่นอน	 หากเตรียมตัวมาอย่างดีก็สามารถสอบผ่านเป็นนักการทูตได้ไม่ยาก	 แต่ถ้าตอบตัวเองได้ว่าชอบอะไรและต้องการ

อะไรในชีวิต		ก็สามารถเป็นได้มากกว่านักการทูตและมีความสุขกับอาชีพที่เลือกได้เช่นกัน	-	อินชาอัลลอฮ์	



 

ประวัติการศึกษา
	 อนุบาล	เรียนที่โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิห์ซาน	ช่วงประถมเรียน
ที่โรงเรียนศานติวิทยา	 ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นจนจบมัธยมปลายศึกษาที่โรงเรียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั	(สายวทิย์-คณติ)	และปัจจบัุนก�าลงัศกึษาอยูช้ั่นปีที	่3	สาขาสถาปัตยกรรม	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ครับ

เส้นทางชีวิตก่อนจะมาเรียนที่ธรรมศาสตร์
	 ต้องบอกทกุคนก่อนเลยครบัว่า	จรงิ	ๆ	เราเป็น	Dek	61	แต่เราซ่ิวมาสองรอบครบั	
ซึง่ตอน	ม.ปลาย	เราได้ตัง้เป้าหมายเอาไว้ว่า	อยากเข้าสถาปัตย์	ฯ	จฬุา	ฯ	เพราะเราเอง
ได้ไปงาน	Open	House	ไปงานตวิสถาปัตย์	ฯ	ของคณะ	และไปดลูะครเวทขีองจุฬา	ฯ	
มาตลอด	เลยรูส้กึประทบัใจมาก	แต่ด้วยความทีต่อนเรยีน	ม.ปลาย	เราท�ากจิกรรมเยอะ
และจัดเวลาอ่านหนังสือไม่ดีพอ	ท�าให้คะแนนออกมาไม่ได้ตามหวัง	ซึ่งในปีนั้น	
เราติด	 TCAS	 รอบที่	 2	 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
(มจพ.)	ครบั	แต่ในระหว่างช่วง	1	ปีทีเ่รยีนอยู	่เรากไ็ม่ยอมแพ้	และได้หาช่องทางตวิสอบ
ไปด้วย	และเรียนสถาปัตย์	ฯ	ที่นี่ไปด้วย	ซึ่งเหนื่อยมาก	ๆ	ครับ	และในปี	2562	สิ่งที่
เราพยายามมาก็ท�าให้เราได้ตดิคณะสถาปัตย์	ฯ	จฬุา	ฯ	ครบั	อลัฮมัดุล้ิลลาฮ์	แต่สาขา
ที่เราติดเป็นสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง	 ใน	 TCAS	 รอบที่	 4	 ตลอดช่วงปีที่เรียน											
อยู่ที่จุฬา	ฯ	ต้องบอกว่าเรารู้สึกมีความสุขมากครับ	ทั้งชมรมมุสลิม	และเพื่อนมุสลิม
ในคณะทีค่อยช่วยเหลือกันตลอด	 แต่เนือ่งจากมนัไม่ใช่สาขาทีเ่ราวาดฝันไว้ต้ังแต่แรก	
จึงคุยกับครอบครัวว ่ า 	จะลองสู ้อีกสักป ี 	ซิ่ ว เข ้ าคณะ/มหาวิทยาลัยเดิม	
แต่ย้ายไปสาขาสถาปัตยกรรม	 ซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูง	 ท�าให้ถึงเราจะไม่ได้เรียนใน
มหาวิทยาลัยที่หวังไว้	อย่างน้อยความพยายามคร้ังนี้ก็ท�าให้เราติดสาขาที่หวัง
คือ	 สาขาสถาปัตยกรรม	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ธรรมศาสตร์ครับ	 ใน	 TCAS	
รอบ	3	ของปี	2563	ท�าเอาเราใจหายเหมอืนกนัทีต้่องจากเพือ่นทีจ่ฬุา	ฯ	แบบกะทนัหนั	
แต่ต้องยอมรับว่า	ส่ิงท่ีเราเลือก	ถือเป็นริสกีท่ีดีท่ีสุดท่ีอัลลอฮ์มอบให้แล้วครับ

ประวัติส่วนตัว
	 ชื่อ	นายอริศม์		รักษมณี
71/8	ซ.จรัญสนทิวงศ์	94/1	ถ.จรญัสนทิวงศ์	
บางอ้อ	บางพลัด	กรุงเทพฯ	10700
อีเมล	arisraks@hotmail.co.th

ประวัติครอบครัว
	 คุณพ่อชื่อ	อาดิศร์หรืออิดรีส
ท�างานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย	 สอน
ค ณ ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ที่
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ	 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	 (อาจารย์พเิศษ)	
คุณแม่ช่ือ	 ศรีสมานหรือซัลมา	 ท�างาน
เป็นเลขานุการของบริษัท	 พาร์คซิตี้วิลล์	
จ� า กัด	 มีน ้องชายหนึ่ งคนชื่อ 	อมีน	
เราเป็นลูกชายคนโตครับ
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อริศม์ รักษมณี 
ต้นกล้าผู้ค้นพบ “สาขาวิชา” ที่ใช่
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วารสารมุสลิม กทม.นิวส์

ถ้าสงสยัว่า	ท�าไมเราถงึเรยีนสถาปัตย์	ฯ	น่าจะเป็นเพราะครอบครัวเลยครบัท่ีท�าให้เราคลกุคลีกบังานศลิปะกบัวทิยาศาสตร์ต้ังแต่เดก็	
แล้วคณะนี้ก็คือ	ส่วนผสมของทั้งสองศาสตร์เลย	บวกกับตอนเด็ก	ๆ 	เราได้ตามพ่อไปดูงานโมเดลของนักศึกษาที่คณะบ่อย	ๆ 	ท�าให้
ตอนนั้น	 เรารู้สึกว่าถ้าเราได้ออกแบบตึกแล้วตึกนั้นเป็นที่รู้จัก	 คนจ�าได้มาก	 ๆ	 คงจะรู้สึกดีมากเลย	 อีกทั้งถ้าเป็นอาคารเกี่ยวกับ
ศาสนาด้วยแล้ว	ผลบุญที่ได้คงติดตัวเราไปตลอดแน่ครับ	อินชาอัลลอฮ์	เลยรู้สึกว่าสถาปัตย์	ฯ	คือเส้นทางที่ใช่ที่สุดส�าหรับเราครับ

การเตรียมตัวในช่วงสอบ
	 ส�าหรับคณะที่เราเรียน	ตอนสอบเข้าอาจจะแตกต่างกับคณะอื่นนิดหน่อย	เพราะตัวข้อสอบความถนัดสถาปัตย์	ฯ		มีข้อ
ที่ต้องวาดภาพเยอะมาก	เราแนะน�าว่า	ใครที่อยากเข้าสายนี้ให้หาที่เรียนความถนัด		สถาปัตย์	ฯ	ที่มีเพื่อนเรียนด้วยครับ	มีคนที่มี
ฝีมือหลาย	ๆ	ระดับยิ่งดี	เราจะได้เปรียบเทียบหรือขอค�าแนะน�ากับเพื่อนได้	บางงานของเราอาจจะคิดว่าดีแล้ว	แต่เพื่อน	ๆ	เราที่
อาจจะเก่งกว่าเราอาจจะให้ค�าแนะน�าอะไรดี	ๆ	มากกว่านั้นก็ได้	นอกเหนือจากนั้นก็ฝึกครับ	ฝึกมือวาดบ่อย	ๆ	ดูงานวาดเยอะ	ๆ	
ดูข้อสอบเก่าเยอะๆ	แล้วฝีมือเราจะออกมาดีแน่นอน

บรรยากาศการเรียนและกิจกรรมภายในคณะ
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้องบอกว่า	 เป็นคณะที่งานเยอะมาก	 ๆ	 ครับ	 ต้องแบ่งเวลาให้ดีมาก	 ๆ	 ในการท�างานแต่ละ
วิชาให้เสร็จในก�าหนด	และคณะนี้ยังเป็นคณะที่ตรงเวลามาก	ๆ	ซึ่งในช่วง	1	เทอมนั้น	จะมีวิชาปฏิบัติเรียกว่าวิชา	STUDIO	และ
ในช่วงระหว่างเทอมน้ัน	จะมีสิ่งท่ีคล้ายการสอบมิดเทอมที่เรียกว่า	PINUP	หรือการส่งงานตรวจคร้ังใหญ่นั่นเองครับ		สมมติ
ว่าการส่งรอบนั้นเป็น	40%	ถ้าส่งช้านิดเดียว	ก็อาจจะต้องไปเรียนใหม่กันเลยครับ	ส�าหรับคนที่สนใจคณะนี้	อาจจะต้องมีใจสู้และ
ใจรักจรงิ	ๆ	ครบั	ส่วนเร่ืองกจิกรรมนัน้	เราขอเล่าถงึช่วงทีเ่รียนทีจ่ฬุา	ฯ	แล้วกันครบั	ซึง่จะมกีฬีาชนิดหนึง่ทีนิ่สติสถาปัตย์	ฯ	จุฬา	ฯ	
ต้องได้เล่นก็คอื	รกับ้ี	ซึง่เรามองว่าเป็นกฬีาท่ีเสรมิสร้างร่างกายมาก	ๆ	และเหมาะกบัคณะทีต้่องใช้ร่างกายอย่างหนกัอย่างสถาปัตย์	ฯ	
เลยครับ	หลายคนอาจจะมองว่า	รักบี้เป็นกีฬาที่น่ากลัว	 เหมาะกับคนตัวใหญ่	ซึ่งส่วนตัวเราก็ไม่ได้ตัวโตมากเลยครับ	ถ้ามีโอกาส
ได้ลองเล่นกีฬาชนิดนี้	ต้องรู้สึกสนุกแน่นอนครับ
	 สุดท้ายเราอยากจะให้ทุกคนพยายามอยู่ในเส้นทางที่ตัวเองเลือกครับ	อาจจะไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไป	พักบ้าง	 ให้
ก�าลังใจตัวเองบ้าง	 ขอแค่เราแบ่งเวลาได้	 และพยายามให้ถูกทาง	 ก็จะไปถึงฝันแน่	 อินชาอัลลอฮ์	 แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่
ช่วยสนับสนุน	โดยเฉพาะครอบครัวครับ	–	ญะซากัลลอฮุค็อยร็อน	



ประวัติมัสยิดอินโดนีเซียและชาวยะวา

	 ขอย้อนรอยกล่าวถึง	มุสลิมชาวยะวา	หรือ	ชวา	ชนชาติเชื้อสายจากประเทศอินโดนีเซียได้ย้ายภูมิส�าเนาบางส่วนมาอาศัย
พักพิงในประเทศไทย	(สยาม)	เมื่อกว่า	100	ปีก่อน	รุ่นแรกรวมกลุ่มอาศัยที่บริเวณตรอกโรงน�้าแข็งเขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
รุ่นสองมารวมกลุ่มตั้งรกรากที่ซอยโปโล	 (สนามคลี)	 เขตปทุมธานี	 กรุงเทพมหานคร	และมีการกระจายอาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชน
ซอยรางน�้า	บ่อนไก่	สะพานหัวช้าง	สะพานนายห้าง	คอนแวนต์	เป็นต้น	ซ่ึงแต่ละครอบครัวมีอาชีพ	ค้าขาย	ท�าสวน	ขับรถฯลฯ	
แต่จากแรงศรทัธาต่อเอกองค์อัลลอฮ์	(ซ.บ.)	โดย	อัลมัรฮูมฮัจยีซาและห์	ได้แบ่งที่ดินเช่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ	ตามแปลง
หมายเลข	19	ก.	เนื้อที่ทางทิศเหนือ	10.65	เมตร	ทิศใต้	10.30	เมตร	ทิศตะวันออก	13.20	เมตร	และทิศตะวันตก	13.20	เมตร	
รวมที่ดิน	49	ตารางวา	ด้วยความร่วมมือร่วมใจบริจาคเงิน	แรงงาน	ก่อสร้างมัสยิดเป็นอาคารไม้	2	ชั้น	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2492	
อิหม่ามฮัจยีอาลี	 บินนุร	 และคณะกรรมการ	 ท�าเรื่องการโอนสิทธิ์เลขที่ทะเบียนบ้านต่อส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	
และหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	น�าเรื่องขอตั้งช่ือมัสยิดอินโดนีเซีย	ต่อสถานทูตอินโดนีเซียโดย	ฯพณฯ	ทูต	อนุมัติให้ชื่อตาม
ความเป็นเชือ้ชาตเิดยีวกนั	(ทะเบยีนเลขที	่85	ของกรมศาสนา)	จากการใช้เป็นสถานทีท่างศาสนากิจ	หรอื	สาธารณะชุมชน	มาเป็น
ระยะเวลานาน	 ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพ	 ช�ารุดทรุดโทรม	 อีกทั้งมีการซ่อมแซมมาหลายครั้ง	 จนคณะกรรมการและชุมชนมุสลิม
อนิโดนเีซยี	มคีวามเหน็ตรงกันว่าให้รื้อมัสยิดเดิม	ท�าการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	3	ชั้น	โดยมีผู้ร่วมบรจิาค
สนบัสนนุการก่อสร้างมสัยดิหลงันีจ้นแล้วเสรจ็ในระยะเวลา	2	ปี	(เริม่ก่อสร้างเมือ่วนัที	่19	มนีาคม	พ.ศ.	2548)	รับมอบอาคารเมื่อวันที	่
29	เมษายน	พ.ศ.	2550	มีมูลค่าการก่อสร้างจ�านวนเงิน	8,500,000.00	บาท
	 ประวัติการเดินทางเข้ามาของชาวยะวาในยุครัตนโกสินทร์ปลายรัชการที่	 4	 ในปี	 พ.ศ.	 2143	 ถึง	 พ.ศ.	 2488	 เมื่อครั้ง
ประเทศฮอลันดา	 (เนเธอร์แลนด์)	 ได้ยึดครองประเทศอินโดนีเซีย	 เป็นเวลา	 346	 ปี	 ชาวยะวาต้องเผชิญภัยสงคราม	 ขาดแคลน
อาหารบรโิภค	และระบบส่งส่วยภาษทีีป่ระเทศฮอลนัดาบบีบังคับล่าเป็นอาณานิคม	จนท�าให้ประชาชนท้องถิน่มุง่แสวงหาท่ีท�ากิน
ใหม่ไปยงัประเทศสงิคโปร์	และประเทศมาเลเซยี	ครัง้สมยัรชักาลที	่5	ปี	พ.ศ.	2412	มชีาวยะวาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยประมาณ	162	คน	
(อ่างอิงตามหลักฐานราชการ)	 โดยเดินทางด้วยเรือใบ	 ต่อมามีการน�าเรือกลไฟเข้ามา	 มีอัตราค่าโดยสารจากประเทศสิงคโปร์ถึง
ประเทศไทย	 (กรุงเทพมหานคร)	 ในสมัยนั้นคิดคนละ	 10.00	 บาท	 สมัยรัชกาลที่	 7	 เพิ่มเป็นคนละ	 30.00	 บาท	 เรือจอดเทียบ
ท่าเรือเอเชียทิค	 ในปัจจุบันนั้นจะมีชาวยะวาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาก	 เพราะทราบข่าวจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องว่า
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ค่าแรงค่าจ้างที่ประเทศไทยดีกว่าที่ชวาถึงสามเท่า	 แต่เมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่	5	นั้น	ชาวยะวามักประกอบอาชีพเพาะปลูก	ขับรถม้า	โดย
ท�าหน้าท่ีขบัรถม้าในวงัหลวงและบ้านเจ้านายชัน้สูง	 พอถงึ	พ.ศ.	 2439	
ล้นเกล้ารชักาลที	่ 5	 ได้เห็นการท�าสวนของชาวยะวาทีป่ระเทศสงิคโปร์แล้ว	
เกิดความพอพระทัยจึงน�าชาวยะวาเข้ามาอีก	6	คน	จนถึง	พ.ศ.	2444	
ทรงน�าชาวยะวาเข้ามาอีก	 30	 คน	 และเมื่อครั้งทรงสร้างพระราชวัง
ดุสิตและเขาดินวนา	ก็ได้น�าชาวยะวามาเป็นผู้ดูแลตกแต่งสวน	รวมถึง
สวนที่พระบรมมหาราชวัง	วังสราญรมย์	วังสวนสุนันทา	วังบางปะอิน	
และปลูกต้นไม้ดูแลต้นมะขามบริเวณท้องสนามหลวงและถนน
ราชด�าเนิน	และในสมัยสงครามโลกครั้งที่	 2	ประเทศไทยร่วมกับฝ่าย
ประเทศญี่ปุ่น	มีการสร้างเส้นทางรถไฟจากประเทศไทยไปยังประเทศ
พม่า	(รถไฟสายมรณะ)	มเีชลยศกึ	40,000	กว่าคน	มชีนชาวอนิโดนเีซยี
รวมทัง้คนชาวยะวา	ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายนี	้แบ่งออกเป็น	2	กลุม่	
กลุ่มหนึ่งท�างานให้ทหารญี่ปุ่น	 อีกกลุ่มเป็นกรรมกรและเชลยศึกอยู่
ภายใต้การปกครองของทหารฮอลนัดา	 หลงัจากสงครามสงบชาวยะวา
ได้หลบหนจีากทหารฮอลนัดา	 เพราะทราบว่าจะถกูน�าตัวส่งไปต่อสูร้บ
กับชาวยะวาอีกกลุ่ม	มีบางคนท่ีสามารถหลบหนีเข้ามาในพระนคร	
(เมอืงหลวง)	และได้แต่งงานกบัคนพืน้เมืองจนสามารถพดูคยุรูจ้กัวฒันธรรม
กลายเป็นคนไทยในที่สุด	ส�าหรับการก่อสร้างมัสยิดอินโดนีเซีย	
ได้ท�าการเร่ียรายเงินจากชาวยะวา	คนละ	75	บาท	จ่ายเป็น	3	ครั้ง	

เก็บเดือนละ	25	บาท	สร้างจนส�าเร็จลุล่วงโดยเริ่มแรกเป็นเรือนไม้และได้ท�าขึ้นจดทะเบียนเป็นล�าดับที่	85	เมื่อ	พ.ศ.	2492	และ
ขออนุญาตใช้ชื่อมัสยิดอินโดนีเซียจากสถานทูตอินโดนีเซีย	ต่อมามัสยิดมีการซ่อมแซมมาตลอดจนสุดท้ายมีมติสร้างขึ้นมาใหม่	
เมื่อปี	พ.ศ.	2549	จนถึงปัจจุบัน	ด้วยความส�าคัญของมัสยิดคือ	ใช้ท�าพิธีทางศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย	เช่น	การแต่งงาน	การโกน
ผมไฟ	การท�าพิธีศพ	รวมทั้งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชาวชุมชนและหน่วยงานของรัฐ	เป็นต้น



ผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด

 (2) มสัยดิยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว)	ทะเบียนเลขที่	74	เขตราชเทวี	ได้มี
การคัดเลอืกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจ�ามสัยดิซ่อม	3	ราย	เมือ่วันที	่	13	พฤศจกิายน	
2565	โดยมนีายสมยั		เจรญิช่าง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายนรศิ		อามนิเซน็	
นายอนุสรณ์		องอาจ	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งอิหม่าม		ได้แก่		นายยรรยง		อามีน
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ	ได้แก่
	 1.	พันเอก	ธีรพล		สมานวงศ์
	 2.	นายสุขวัฒน์		วงศ์ศิวนาถ
	 3.	นายอภิชาติ		วิจิตรตระการสม

 (1) มัสยิดดารุซซอลีฮีน (คลองสอง)	ทะเบียนเลขที่	103	เขตหนองจอก	ได้มี
การคัดเลอืกคอเตบ็ประจ�ามสัยดิ	เมือ่วันที	่13	พฤศจกิายน	2565	โดยมนีายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายวุฒิวัย		หวังบู ่ 	นายมูฮัมหมัด		เสน่หา	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	นายสุชาติ		ปะอิกูล	

 (3) มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน	ทะเบียนเลขที่ 	158	เขตสะพานสูง	ได ้มี
การคัดเลือกบิหลั่นและกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่	 18	 พฤศจิกายน	 2565	
โดยมนีายวศิรตุ		เลาะวถิ	ีเป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก	นายอาล	ี	กองเป็ง	นายชาตชิาย		วงษ์อารี	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งบิหลั่น		ได้แก่		นายวิฑูรย์		ข�ามิน
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
	 1.	นายอินรอน		อาด�า	 	 	 7.	นายกิติพงษ์		วงษ์สมัน
	 2.	นายวีระศักดิ์		น้อยนงเยาว์	 	 8.	นายวุฒิชัย		เรืองศรี
	 3.	นายสมชาย		อรุณพูลทรัพย์	 	 9.	นายสมชาย		มะลิวัลย์
	 4.	นายมานิต		วงศ์มะเซาะ	 	 	 10.	นายกอเซ็ม		ริสมัน
	 5.	นายสุรชัย		มนัสทรง	 	 	 11.	นายสมาน		โสณะมิตต์
	 6.	นายซากีรีน		วงศ์มะเซาะ		 	 12.	นายประเสริฐ		หวังพิทักษ์

 (4) มสัยิดดารุลมุกีม (พระยาเพชร)	ทะเบียนเลขที่	116	เขตลาดกระบัง	ได้มี
การคดัเลอืกอหิม่าม	บหิลัน่	และกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่20	พฤศจกิายน	2565	
โดยมนีายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายวฒุวิยั		หวงับู	่
นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	เป็นกรรมการคดัเลือก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งอหิม่าม		ได้แก่		นายวฒันา		อาบีดนิ
	 -	ต�าแหน่งบิหลัน่		ได้แก่		นายสุทธชัิย		วงศ์อสิลาม
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
	 1.	นายอนนัต์		นาคนาวา	 	 	 7.	นายอนวุฒัน์		แดงโกเมน
	 2.	นายอภสิทิธ์ิ		นาคนาวา	 	 	 8.	นายสธุ	ี	นาคนาวา
	 3.	นายมซูา		บางใหญ่	 	 	 9.	นายปรชีา		อาบดิีน
	 4.	นายสราวฒิุ		มนิ	ิ 	 	 10.	นายวาทิน		วงศ์อิสลาม
	 5.	นายสมคดิ		ภมูสีขุ	 	 	 11.	นายสมบุญ		เลาะเซน็
	 6.	นายประเสริฐ		นาคนาวา		 	 12.	นางมะล	ิ	พนัโดย
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 (5) มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา)	ทะเบียนเลขที่	12	เขตคลองสามวา	ได้มี
การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	 เมื่อวันที่ 	 25	 พฤศจิกายน	 2565	
โดยมีนายประสิทธิ์		เจริญผล	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์		องอาจ	
นายอาลี		กองเป็ง	เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่
	 1.	นายสมบูรณ์		มูหะหมัดอารี	 7.	นายอนันต์		หะยีนาแว
	 2.	นายส�าลี		สมันนะ	 	 8.	นายปรีชา		ปัตนี
	 3.	นายมานิต		หวังโซ๊ะ	 	 9.	นายสมศักดิ์		ม่วงนุ่ม
	 4.	นายสวัสดิ์		กองเป็ง	 	 10.	นายชูศักดิ์		ยอมิน
		 5.	นายทวีสิน		วงษาณุกิจเจริญ	 11.	นางประทุมรัตน์		หวังพิทักษ์
	 6.	นายสมศักดิ์		กองเป็ง	 	 12.	น.ส.	นิตยา		วงษ์หวังจันทร์

 (6) มสัยดิยมัอยีะตุ้นมสุลีมนี (สเุหร่าแดง)	ทะเบียนเลขท่ี	47	เขตคันนายาว	ได้มี
การคดัเลอืกคอเต็บประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วนัท่ี	27	พฤศจิกายน	2565	 โดยมนีายวิศรตุ	 	 เลาะวิถี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายธนารัช		วัชระพิสุทธิ์	นายมูฮัมหมัด		เสน่หา	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	นายสมศักดิ์		เก็มกาแมน

 (7) มัสยดิเนยีะมะตุลลอฮ์	ทะเบียนเลขท่ี	152	เขตทุ่งคร	ุได้มีการคดัเลือกคอเต็บ
ประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2565	โดยมีนายซีรอซันคาร		ปาทาน	เป็นประธาน
คณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	นายอาหะหมัด		เจ๊ะแม็ง

 (8) มัสยิดอัลเอียะหซาน (ล�าเจดีย์)	ทะเบียนเลขที่	61	เขตหนองจอก	ได้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิ	เมือ่วนัที	่11	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายประสพ		ภูส่�าลี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายเสน่ห์		ลงัเด๋ง	นายชาตร	ี	แอนดาริส	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายสมาน		มาล	ี	 	 7.	นายประเสริฐ		โพธิด์งัเจดย์ี
	 2.	นายเชิงชาย		หมดัทอง	 	 8.	นายปรชีา		สะเมาะตเียาะ
	 3.	นายสทิธศิกัด์ิ		โต๊ะกู	 	 9.	นายสมปอง		แย้มสรวล
	 4.	นายด�ารงค์		ขยนักจิด�ารง		 10.	นายพรชัย		ดอกมะลิ
	 5.	นายดเูบส		โพธิโ์ซ๊ะ	 	 11.	นายธรีวัฒน์		แอนดริส
	 6.	นายสมชาย		อสิรัน่	 	 12.	นายวนัชัย		โพธิท์อง

 (9) มัสยิดนูรุลยะกีน (ท่าไข่)	ทะเบียนเลขที่ 	101	เขตหนองจอก	ได ้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	11	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายอาหะหมดั		ขามเทศทอง	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายวฒิุวยั		หวงับู่	นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	เป็นกรรมการ
คัดเลือก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายสมโภชน์		ช่ืนชม	 	 7.	นายด�ารงค์		เซ็นสง่า
	 2.	นายสมศกัดิ	์	บัลลงัน้อย	 	 8.	นายสรุศักดิ	์	นกิาจิ๊
	 3.	นายประเสริฐ		เจ๊ะสมนั	 	 9.	นายวนิยั		มะตารกี
	 4.	นายสมศกัดิ	์	อยูม่ัน่	 	 10.	นางส�าราญ		มฮู�าหมดั
	 5.	นายเสนาะ		เป๊าะซิเป๊าะ	 	 11.	นางเรวด	ี	บัลลงัน้อย	
	 6.	นายสมศกัดิ	์	ไกรเพช็ร์	 	 12.	น.ส.	ชนาภรณ์		นโิอ๊ะ



  

 (14) มัสยิดอัลเอียะห์ซาน (ศาลาคู้)	ทะเบียนเลขท่ี	14	เขตมนีบรุ	ีได้มกีารคัดเลือก
กรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2565	โดยมีนายวิบูลย์		มุขตารี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายอนุสรณ์		องอาจ	นายมานัดร		ป้อมขุนพรม	
เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก	ได้แก่
	 1.	นายมฮู�าหมัด		โยไซ	 	 7.	นายสวุทิย์		ทองดี
	 2.	นายวริชั		ราชนยิม	 	 8.	นายนฤพล		พุม่สขุ
	 3.	นายสพุรชัย		มานมเูลาะ	 	 9.	นายสมาน		มะแย้ม
	 4.	นายสานติ		มะวา	 	 10.	นายทนงศกัด์ิ		หมัดป้องตวั
	 5.	นายสญัญา		ลักษมนีา	 	 11.	นายสาโรจน์		หมดัแก้ว
	 6.	นายจตพุล		ช่ืนชุ่มทรัพย์	 	 12.	นายมนญู		เซ็นติมา

 (10) มสัยดิซอลาฮดุดีน (ครูเขยีวหวาน)	ทะเบียนเลขท่ี	125	เขตหนองจอก	ได้มี
การคดัเลอืกบิหลัน่ประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	16	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายอบัดลุเลาะ		หนุม่สุข	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายไพศาล		เต็งหิรัญ	นายทวิช		อารียะกิจโกศล
เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก	ได้แก่	นายจกัรนิทร์		แม้นมนิทร์

 (11) มัสยิดดารุสสะลาม (บาหยัน)	ทะเบียนเลขที่	59	เขตหนองจอก	ได้มี
การคัดเลือกคอเต็บประจ�ามัสยิด	เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2565	โดยมีนายประสพ		ภู่ส�าลี
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายเสน่ห์		ลังเด๋ง	นายมานัดร		ป้อมขุนพรม	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	นายเอกกมล		ดอเลาะกองเสล็ม

 (13) มสัยดิซอลิฮุ้ลอิสลาม (บึงเตย)	ทะเบียนเลขที่	139	เขตหนองจอก	ได้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามัสยดิ	เมือ่วนัที	่23	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายประสพ		ภูส่�าลี	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายทวิช		อารยีะกจิโกศล	นายประสทิธิ	์	เจรญิผล	เป็น
กรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายชลอ		มงัประเสริฐ	 	 7.	นายสมหวัง		จนัทร์ข�า
	 2.	นายสมหมาย		โพธิง์าม	 	 8.	นายสมบูรณ์		เลม็หมดั
	 3.	นายสมาน		กลิน่สาท	 	 9.	นางโสสดุา		ยงใจยทุธ์
	 4.	นายปรชีา		เปียอรณุ	 	 10.	นางอารีย์		พระมาลา
	 5.	นายอล	ี	บินสะล�า	 	 11.	น.ส.	วัชรยีาภรณ์		มะดี
	 6.	นายวนัเฉลมิ		ขุนศร	ี 	 12.	น.ส.	สพุตัรา		สอนเขยีว

 (12) มัสยิดสุวรรณภูมิ	ทะเบียนเลขที่	ธ.10	เขตคลองสาน	ได้มีการคัดเลือก
กรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วันท่ี	18	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายซีรอซนัคาร		ปาทาน	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายพิสิษฐ์		อรุณพูลทรัพย์	นายธีระวุฒิ		มูฮ�าหมัด	
เป็นกรรมการคัดเลือก	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	
	 1.	นายพิทยา		พงศ์สมภาร	 	 6.	นายสนั่น		เกาสุรัตน์
	 2.	นายปรีชา		หม่านตระกูล		 7.	นายอิศรา		พงศ์สมภาร
	 3.	นายวรวีร์		มะสะพันธุ์	 	 8.	นางกรรณกิาร์		ไนน่า	โมฮาเหมด็	ซาเยด
	 4.	นาย	 มารุต		สวัสดี	 	 9.	นางสุมาลี		วงษ์สวัสดิ์
	 5.	นายอภิสิทธิ์		วงษ์สวัสดิ์	 	 10.	น.ส.	นาตยา		หม่านสกุล
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 (15) มสัยิดดารุ๊สสลาม (คลองแปด)	ทะเบียนเลขที่	66	เขตคลองสามวา	ได้มี
การคัดเลอืกกรรมการอิสลามประจ�ามสัยดิ	 เมือ่วันท่ี	23	ธนัวาคม	2565	 โดยมนีายกอเซม็		
ม่ันคง	 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	 นายเสน่ห์	 	 ลงัเด๋ง	 นายชาตร	ี แอนดารสิ	 เป็น
กรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 1.	นายไพฑรูย์		เตง็หิรญั	 	 7.	นายอดุม		มะหะหมดั
	 2.	นายเฉลมิพล		หมดัละ	 	 8.	นายณรงค์		อาเก็บ
	 3.	นายโสภณ		กองเป็ง	 	 9.	นายฟารดุ		บินกาศ
	 4.	นายมานพ		รักธรรม	 	 10.	นายเดชา		มนิโด
	 5.	นายก�าธร		มฮู�าหมัด	 	 11.	นายมานพ		เกษรเนยีม
	 6.	นายสมุน		กองเป็ง	 	 12.	นายวรีวฒัน์		มฮู�าหมดั

 (17) มสัยดินรูุล้ฮูดา (คลองสองต้นนุ่น)	ทะเบียนเลขที่	117	เขตมีนบุรี	ได้มี
การคดัเลอืกกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่25	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายอบัดลุเลาะ	หนุม่สขุ	
เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายไพศาล		เต็งหิรัญ	นายทวิช		อารียะกิจโกศล	
เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลือก	ได้แก่
	 1.	นายวชัิย		มะขยนั	 	 7.	นายกอเดด		พงษ์เพง็
	 2.	นายวนัชัย		บุตรศริ	ิ	 	 8.	นายปัญญา		ซาฟีวงษ์
	 3.	นายประเสริฐ		ตงสาล	ี 	 9.	นายประวิทย์		ยะรังวงษ์
	 4.นายสมหวงั		พุม่พวง	 	 10.	นายสรุยิา		สลบัสี
	 5.	นายประเสริฐ		มะขยัน	 	 11.	นายชวลิต		ยะรงัวงษ์
	 6.	นายประสทิธ์ิ		ตงสาลี		 	 12.	นายวธัญญ	ู	โซ๊ะพิทกัษ์

 (16) มัสยดิสวนพล	ูทะเบยีนเลขที	่ธ.2	เขตธนบรุ	ีได้มกีารคดัเลอืกบหิล่ันประจ�ามสัยดิ	
เมือ่วนัที	่25	ธนัวาคม	2565	โดยมนีายซรีอซนัคาร		ปาทาน	เป็นประธานคณะกรรมการคดัเลอืก								
นายอนุสรณ์		องอาจ	นายนรศิ		อามนิเซ็น	เป็นกรรมการคดัเลอืก	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่					
นายชัยวฒัน์		ภูมิรตัน์
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 (18) มสัยดิดาริลหะซัน (สอนสมบูรณ์)	ทะเบียนเลขที่	ธ.15	เขตทุ่งครุ	ได้มี
การคดัเลอืกคอเต็บและกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัท่ี	8	มกราคม	2566	โดยมีนาย
วิศ รุต		 เลาะวิถี 	 เป ็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก	นายนริศ 	 	อามิน เซ็น	
นายธนารชั		วชัระพสิทุธิ	์เป็นกรรมการคดัเลือก	นายซีรอซันคาร		ปาทาน	ผูป้ระสานงานมสัยดิ	
ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
	 -	ต�าแหน่งคอเตบ็		ได้แก่			นายวชัิย		เจรญิสขุ
	 -	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
	 1.	นายสไุลมาน		ฤทธิจ์รีุ	 	 7.	นายทองสุข		ดอนปัญญาไพร
	 2.	นายสลาม		เรอืงพานิช	 	 8.	นายมนตรี		แสดงฤทธิ์
	 3.	นายสมยง		หวงัโซ๊ะ	 	 9.	นายสมชาย		โป๊ะสอาด	
	 4.	นายอ�านาจ		เจรญิสุข	 	 10.	นายสมเกียรต	ิ	คล้ายจาด	
	 5.	นายสมศกัดิ	์	ฤทธิจุ์ร	ี 	 11.	ว่าท่ี	ร.ต.	สมเกยีรติ		ใบตานี
	 6.	นายศราวธุ		บุญมา	 	 12.	น.ส.	นาเดยี		ฮาซันบนิ	



 (19) มัสยิดดารุลกุรอานิลกะรีม	ทะเบียนเลขที่	167	เขตคลองสามวา	ได้มีการ
คดัเลอืกอหิม่าม	คอเตบ็	บหิลัน่	และกรรมการอสิลามประจ�ามสัยดิ	เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2566	
โดยมนีายอาหะหมัด		ขามเทศทอง	เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลอืก	นายวฒุวิยั		หวงับู	่													
นายมฮูมัหมดั		เสน่หา	เป็นกรรมการคดัเลือก	ผูไ้ด้รบัการคัดเลอืก	ได้แก่
-	ต�าแหน่งอหิม่าม		ได้แก่		นายประยรู		หมดัละ			-	ต�าแหน่งคอเตบ็	ได้แก่	นายพรเทพ		เหมสงวน
-	ต�าแหน่งบิหล่ัน		ได้แก่				นายสมชาต	ิ	แสงศร	ี	-	ต�าแหน่งกรรมการ		ได้แก่
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HALAL
 เดือนธันวาคม 2565 คณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร (ฝ่ายกิจการฮาลาล) ได้มีมติในการประชุม
ครั้งท่ี 12/2565 วันที่ 7 มกราคม 2566 อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล 
จ�านวน 23 สถานประกอบการ อนุมัติรับรองผลิตภัณฑ์ของผู้ว่าจ้างผลิต 12 แห่ง และยกเลิกผลิตภัณฑ์บางรายการ 
จ�านวน 8 แห่ง ดังนี้

อนุมัติรับรองฮาลาล
	 1.	บริษัท	เฟิรสท์	คอนเฟคชั่นเนอรี่	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	72/1	ซอยบางกระด่ี	32	(สมาคม)	ถนนบางกระดี	่
แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	65	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	3	รายการ
	 2.	บรษิทั	สกนิเทค	อนิเตอร์โปรดกัส์	จ�ากดั	สถานทีผ่ลติเลขที	่603/24	ซอยลาดพร้าว	87	ถนนลาดพร้าว	แขวงคลองเจ้าคณุสงิห์	
เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	10	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	1	รายการ
	 3.	บริษัท	เมดดิซาย	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	28	ซอยวชิรธรรมสาธิต	51	ถนนสุขุมวิท	แขวงบางจาก	
เขตพระโขนง	กรงุเทพฯ	ขอต่ออายกุารรบัรองกระบวนการผลติ	1	รายการ	และผลติให้กับผูว่้าจ้างผลติ	(OEM)	4	สถานประกอบการ
	 3.1	บริษัท	ทีฎาฌา	จ�ากัด	ที่อยู่เลขที่	19/185	หมู่	18	ซอยสุขสวัสดิ์	62	ถนนสุขสวัสดิ์	ต�าบลบางพึ่ง	อ�าเภอพระประแดง	
จังหวัดสมุทรปราการ	10130	ขอการรับรองใหม่	1	รายการ
	 3.2	บริษัท	พาวเวอร์ชอต	จ�ากัด	ที่อยู่เลขท่ี	25	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุ
การรับรอง	6	รายการ	และขอเพิ่มเติมการรับรอง	1	รายการ
	 3.3	บริษัท	พีอาร์ไนน์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ที่อยู่เลขที่	 202	อาคารเลอคองคอร์ด	ชั้น	11	ห้อง	1105	ถนนรัชดาภิเษก	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ
	 3.4	บรษัิท	อนิเตอร์เนต็	บซิเินส	เน็ตเวอค	จ�ากัด	ทีอ่ยูเ่ลขท่ี	589/84	อาคารเซน็ทรลัซิตีท้าวเวอร์	ชัน้	15	ถนนบางนา-ตราด	
แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	8	รายการ
	 4.	บริษัท	สยามร่วมมิตร	จ�ากัด	สถานท่ีผลิตเลขท่ี	9/5	ซอยเสรีไทย	56	แยก	1,	9/19	ซอยเสรีไทย	54	แยก	3	
แขวงคันนายาว	เขตคันนายาว	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	19	รายการ
	 5.	บริษัท	ไพพรรณรัตน์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	สถานที่ผลิตเลขที่	19/8	ซอยรามอินทรา	62	แขวงรามอินทรา	เขตคันนายาว	
กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	56	รายการ
		 6.	บริษัท	เอส	เอ็น	เซอร์วิส	โซลูชั่น	จ�ากัด	สถานท่ีผลิต	โรงพยาบาลยันฮี	เลขท่ี	454	ซอยจรัญสนิทวงศ์	90	
ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบางอ้อ	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	ขอต่ออายุการรับรอง	1	รายการ

1.	นายชัชวาลย์		เบญจมวิจิตร			4.	นายสมศักดิ์		ภู่พูนลาภ					7.	นายเชิดศักดิ์		โต๊ะอาด�า					10.นาย	โกมล		มะหะหมัด		
2.	นายชาติชาย		หมัดละ									5.	นายปรีชา		กามีฮา											8.	นายณรงค์		เลม็เยะ			 11.	นางปัทมา		บินโมหมัด		
3.	นายอนุรักษ์		หมัดละ										6.	นายสุริยน		ได้เจริญสุข						9.	นายสุรศักดิ์		หมัดละ								12.	น.ส.	สภุาภรณ์		หมดัละ	
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สกอ.กทม. จัดประชุมอิหม่าม กทม. เพื่อจัดทำาระเบียบการบริหารมัสยิด

	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	 (สกอ.กทม.)	 โดยฝ่ายประสานงานมัสยิด	 ได้จัดประชุมสัมมนาอิหม่ามและ
เลขานุการประจ�ามัสยิด	 เพื่อแนะน�าการจัดท�าระเบียบการบริหารมัสยิด	 เป็นแนวทางหรือธรรมนูญในการบริหารกิจการมัสยิด	 ตามครรลองของ
หลักการอิสลามและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โดยมีระเบียบการบริหารมัสยิด	(ฉบับร่าง)	เป็นฐาน	ทั้งนี้	ให้แต่ละมัสยิดสามารถปรับและเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับบริบทของมัสยิดต่อไป	
	 ครั้งที	่1	กลุ่มพื้นที่มัสยิดที่	3	และ	4		ได้แก่	เขตบางกะปิ	สะพานสูง	คันนายาว	บึงกุ่ม	ห้วยขวาง	วังทองหลาง	ดินแดง	วัฒนา	ประเวศ	
และสวนหลวง		เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2565		ณ	มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์		เขตบางกะปี	
	 ครั้งที่	 2	กลุ่มพื้นที่มัสยิดที่	5	และ	6	 ได้แก่	 เขตราชเทวี	ป้อมปราบ	ฯ	พระนคร	ดุสิต	สาทร	บางคอแหลม	ยานนาวา	บางรัก	ทุ่งครุ	
จอมทอง	ธนบุรี	บางกอกน้อย	บางกอกใหญ่	คลองสาน	และบางพลัด	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม		2565	ณ	มัสยิดบางอุทิศ	เขตบางคอแหลม
	 ครั้งที	่3	กลุ่มพื้นที่มัสยิดที่	1	และ	2	ได้แก่	เขตหนองจอก	มีนบุรี	คลองสามวา	และลาดกระบัง	เม่ือวันที่	26	มกราคม	2566	
ณ	ห้องประชุมเล็ก	ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	เขตหนองจอก	กรุงเทพมหานคร	
	 องค์ประกอบของการประชุมสมัมนาอหิม่ามและเลขานกุารดงักล่าว	มนีายอรณุ	บญุชมุ	ประธานกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	
กล่าวเปิดการประชมุและบรรยายเร่ือง	“การบรหิารมสัยิดตามบญัญัตอิสิลาม”	นายสมัย	 เจรญิช่าง	ประธานฝ่ายประสานงานมสัยดิ	บรรยายเรือ่ง	
“การบรหิารมสัยิดในสถานการณ์ปัจจบัุน”	นายอาหะหมดั	ขามเทศทอง	ประธานฝ่ายนติกิาร	บรรยายเรือ่ง	“การจดัท�าระเบียบการบรหิารมสัยดิ” 
และผู้แทนคณะผู้ประสานงานกลุ่มพื้นที่มัสยิด	ชี้แจงกรอบการประเมินมัสยิดมาตรฐานปี	2566	(มัสยิดอัจฉริยะ	SMART	MASJID)	และ
ตอบข้อซักถามทั่วไป	โดยมีบรรยากาศที่ถือเป็นการกระชับพื้นที่แห่งความใกล้ชิดกับระหว่าง	กอ.กทม.	กับผู้บริหารมัสยิดเป็นอย่างดี



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				ประสพ	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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สกอ.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประจำาปี 2565

	 เมื่อวันที่	 14-15	 ธันวาคม	 2565	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ากรุงเทพมหานคร	(สกอ.กทม.)	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	
ณ	เดอะฟอเรสโฮม	บูติค	รีสอร์ท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	ผู้เข้าประชุมมี
คณะกรรมการอสิลามประจ�ากรงุเทพมหานคร	 (กอ.กทม.)	 และเจ้าหน้าทีส่�านกังานฯ	
การประชุมครั้งน้ี	ประกอบด้วย	การให้หลักคิดเปิดการประชุมเรื่อง	“องค์กร
กับการท�างานเป็นญะมาอะฮ์”	โดย	นายอรุณ	บุญชม	ประธานกรรมการ
อิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร	หลังจากน้ัน	วันแรก	 เป็นการระดมสมอง	
(Brain	Storming)	สู่การจัดท�าแผนงานตามยุทธศาสตร์	กอ.กทม.	สู่การพัฒนา
องค์กร	 ปี	 2566	 การบริหารงบประมาณ	 ประจ�าปี	 2566	 ส่วนในวันที่สอง	
เป็นการอภิปรายทั่วไป	 สรุปผลการประชุมสู่การบริหารตามยุทธศาสตร์	 และ
การประสานงานมวลชน
	 ผลสรปุจากการประชมุเชิงปฏบิตักิาร	(Workshop)	ประจ�าปี	2565	ครัง้นี้	
จะเป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทางการบริหารองค์กรสู่การพัฒนามัสยิดและ
ประชาคมมสุลมิกรงุเทพมหานครให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์	กอ.กทม.	อย่างดยีิง่


