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...ระยะสดุท้ายของการ...

“ฆ่าล้างเผ่าพันธุ”์



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
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3331 ถนนรามค�าแหง ระหว่างซอย 85-87 ใกล้สี่แยกล�าสาลี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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•	ลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผม
•	ลดปัญหาผมแตกปลาย
•	ลดปัญหาผมแห้งกรอบ
•	ลดปัญหาความมันบนหนังศีรษะ
•	ลดปัญหารังแคบนหนังศีรษะ
•	ลดอาการคันบนหนังศีรษะ
•	ลดปัญหาหนังศรีษะลอกเป็นแผล
•	ลดปัญหาจากการท�าเคมีบนศีรษะ
•	ช่วยเร่งให้ผมยาวเงางาม
•	ช่วยให้รากผมแข็งแรง

•	ช่วยสร้างเส้นผมใหม่
•	ช่วยให้ผมดกด�า	หนานุ่ม
•	สารพัดเกี่ยวกับเส้นผม
•	ต้องใช้แชมพูสมุนไพรและเซรั่ม
	 ควบคู่กันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
•	สินค้าดีมีคุณภาพการันตี	100%
•	มีอย.	รับรองถูกต้อง

จ�าหน่ายปลีกและส่ง	
สนใจเป็นตัวแทนสมัครฟรีทั่วประเทศ

SP Beauty
สมุนไพรแท้	100%	เพื่อผมด�าเงางาม

แชมพู	เซรั่ม	ครีมนวดผม
แก้ปัญหาของเส้นผมและหนังศรีษะอย่างเห็นผล

เพจ	:	SPBeauty
ID	Line	:	supreya-cute
IG	:	komareeyah	As
เบอร์โทรติดต่อ	:	064-5034878
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บริการจัดงานเลี้ยง-โต๊ะจีน ท้ังในและนอกสถานท่ีด้วยเมนูอาหารไทย 
จีน ยุโรป มากมายหลายรายการกว่า 100 เมนู ให้ท่านได้เลือกใน
ราคาสุดคุ้ม ท้ังในรูปแบบบุฟเฟ่ต์และโต๊ะจีน เหมาะส�าหรับงานเลี้ยง 
งานแต่ง งานสัมมนา และในโอกาสพิเศษต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-1386192, 021386193, 089-8117455

3331 ถนนรามค�าแหง ระหว่างซอย 85-87 ใกล้สี่แยกล�าสาลี
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

www.sinthornsteakhouse.com
นุ่มทุกค�ำ ฉ�่ำทุกชิ้น

สินธร สเต็กเฮ้าส์



โรฮิงญาของมนุษยชาติ

“โรฮิงญา” กับ “ปาเลสไตน์” เป็นชนชาติที่มีปัญหาเหมือน
กัน คือ ประเทศที่สังกัดไม่ให้การยอมรับ

ปาเลสไตน์ เป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มมายาวนานนับพันปี 
แต่อิสราเอลเพิ่งมาก่อตั้งเป็นประเทศเมื่อ 60-70 ปี มีการรุกรานเข้าไป
ในแผ่นดินอาศัยของชาวปาเลสไตน์ตลอดเวลา จนปาเลสไตน์ที่กว้าง
ใหญ่ เหลือเพียงน้อยนิด วันดีคืนดีอิสราเอล ก็บุกเข้ามารื้อบ้านเรือนและ
ยึดที่ดิน ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกท่ีจากอยู่อาศัย แต่ปาเลสไตน์มีการ
รับรองการเป็นพลเมือง

โรฮิงญามีชาติพันธุ์ที่อาศัยในยะไข่มายาวนานหลายร้อยปี แต่พม่า
ไม่ยอมรับ โยนให้เป็นชาวเบงกาลี ท่ีอาศัยในบังคลาเทศ หลังปี 2012 
จากเหตุการณ์ข่มขืนผู้หญิงพม่า และมีการะบุว่าเป็นฝีมือชาวโรฮิงญา  
มีการแก้แค้นเอาคืนตามมาโดยชาวพุทธพม่า กระแสความเกลียดชัง 
ชาวโรฮิงญาลุกลามบานปลายจากการออกมาเป็นผู้น�าการปลุกระดม
ของ “พระวีรธู” กลายเป็นวีรธูโมโมเดลที่ขยายความเกลียดชังไปทั่ว
แผ่นดินพม่า

มุสลิมในพม่าที่เคยอยู่กันอย่างสงบกับชาวพุทธและชาวฮินดูในพม่า 
ถูกกระแสความเกลียดชังไปด้วย มัสยิดไม่ใช่เฉพาะท่ียะไข่ แต่ในหลาย
พื้นที่ถูกท�าลาย โรงเรียนสอนศาสนาถูกบุกท�าร้าย แต่พื้นที่อื่นไม่รุนแรง
เท่าโรฮิงญา ในรัฐยะไข่

เมื่อถูกกระท�ามากๆ เข้า โรฮิงญากลุ่มหนึ่งก็ได้จัดตั้งกองก�าลังติด
อาวุธขึ้นมา แต่ทุกครั้งที่มีการโจมตีทหารพม่า ก็จะมีการเอาคืนด้วยการ
ท�าร้ายผู้บริสุทธิ์ เผาหมู่บ้าน เผามัสยิดจนวอดวาย คนพม่าก็ผสมโรง
รอบด้าน ช่วยเผา ช่วยท�าร้าย จนชาวโรฮิงญาหลายแสนคนอพยพไป 
บังคลาเทศ จนรับไม่ไหว

สหประชาชาติเคยเข้ามาตรวจสอบ แต่ไม่มีผลคืบหน้ามากนัก แต่ดู
จะมีปฏิกิริยามากขึ้น แต่ดูเหมือนไม่เพียงพอที่จะยุติปัญหา

คนทั่วโลกดูจะเมินเฉยต่อปัญหาโรฮิงญา มิหน�าซ�้ามีการผสมโรง
ความเกลียดชังมากขึ้น

วิกฤตโรฮิงญา จึงเป็นท้ังวิกฤตทางการ

เมืองและวิกฤตมนุษยธรรม!

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร 

บทบรรณาธิการ

ท่ีปรกึษาด้านกฎหมาย : จารกึ ประดู่ บรรณาธิการบรหิาร : สมพร หลงจิ ผูจ้ดัการฝ่าย 
การตลา่ด : สุปรีข์ยา อามินเซ็น บรรณาธิการข่าวภาคใต้ : มูฮัมหมัด ดือราแม 
บรรณาธิการข่าวภาคเหนอื : ชุมพล ศรสีมบัตร หัวหน้าข่าวสตร-ีวาไรตี ้: สามารถ พยคัชาติ  
คอลัมนิสต์ : พล.ต.ต.จรูญ เดชอุดม, เบนซ์ สุดตา, วิทยา วิเศษรัตน์, ชีวิน ฉายาชวลิตา  
หัวหน้าฝ่ายศิลปกรรม : พิเชษฐ์ นิยม ศิลปกรรม/พิสูจน์อักษร : พัชราพร ไชยรถ  
ติดต่อโฆษณา : 081-682-0859 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน : สุปรีข์ยา อามินเซ็น 
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : สมพร หลงจิ เจ้าของ : บริษัท เอ็มทูเดย์ มีเดีย จ�ากัด 
32/108 หมู่บ้านแกรนด์วิลล์ อ่อนนุช 80 แยก 5 ถนนอ่อนนชุ แขวง/เขตประเวศ กรงุเทพฯ 
10250 โทร.081-682-0859 emai: mtodaythai@gmail.com page : Mtoday facebook : 
mtodayvariety เว็บไซด์ : www.mtoday.co.th, www.mtodayvariety.com 
จ�านวนพิมพ์ 15,000 เล่ม4 /MTODAY VAREITY

COVER

ในประเทศ

โรฮิงญา:
“ระยะสุดท้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”              5-9

งานระดมทุนก่อสร้างมุสยิดบ้านม่วงทวน พัทลุงคึกคัก!
จุฬาราชมนตรี ประธานในพิธี “อนุมัติ อาหมัด” ประธานเปิดงาน 
คาดได้รายได้ประมาณ 2 ล้านบาท                             18

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

รายงานพิเศษ

- ดูไบจับตา 10 เซเล็บสาวไทยคนดัง
 สงสัยมี “ซัมธิ้ง” ส่งเด็กสาวสนองอาหรับ           20
- สสว. ปลื้ม “SMEs Go Online!” กว่า 4 หมื่นผลิตภัณฑ์
 ขึ้นขายบนเว็บไซต์ชั้นน�า สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า         21

- ใครผลักดันชาวโรฮิงญาจับอาวุธต่อสู้!           10
- “มุริด”ครวญ!สังคมมุสลิมยุค“ตราหน้า” ไม่ใช่พวกมองแต่อคติ       11
- เมื่ออาณานิคมประกาศลบอิสลามออกจากอินโดนีเซีย
 บุรุษผู้นี้ “อะห์หมัด ดะห์ลัน” ลุกขึ้นสู้จนได้เป็นวีรบุรุษ
 ไปสัมผัสชีวิตของเขาพร้อมความลับท�าไมหลานวีรบุรุษเกิดในไทย 12-15
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บรรยากาศเด็กนักเรียนปอเนาะบ้านตาลละหมาดกลางสนามหญ้า 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอิสลาม         23

สุดยอดเด็กปอเนาะบ้านตาล! “สุไรยา ชราหวาน” ได้ทุน AFS ไปเรียนสหรัฐฯ 
ยืนยันจะสวมฮิญาบตลอดเวลา                                 29
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ดร.ศราวุฒ ิ อารย์ี
ผูอ้�ำนวยกำรศนูย์มุสลิมศกึษำ

จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย

นับวันปัญหาโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาก็ยิ่งได้รับความสนใจ
จากประชาคมโลกมากขึ้น นอกจากผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติ

จะออกมาระบุว่าชาวโรฮิงญาคือชนกลุ่มน้อยที่ถูกกดขี่มากที่สุดแล้ว 
(Most persecuted minority in the World) ระยะหลังยังมีการใช้ค�า
ว่า “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” หรือ Genocide จากผู้เชี่ยวชาญบางคนที่
ศึกษากรณีปัญหานี้มานานอีกด้วย

ไม่ใช่เฉพาะผู้เช่ียวชาญจากสหประชาชาติ
เท่านั้นที่พูดถึงกรณีปัญหาโรฮิงญาว่าเป็นการ
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เมื่อปี 2015 ก็มีรายงานศึกษา
อย่างน้อย 2 งานจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าของ
โลกออกมาใช้ค�าว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อกรณี
ปัญหาโรฮิงญาที่ถูกกระท�าโดยรัฐบาลเมียนมา
งานหนึง่เป็นของคณะนติศิาสตร์แห่งมหาวทิยาลยั 
เยล (Yale)  อีกงานศึกษาหนึ่ ง เป ็นของ
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มหาวิทยาลัยควีนแมรี (Queen Mary) งาน
ศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยนี้สรุปผลการ
ศึกษาไปในทิศทางเดียวกันว่า กรณีความทุกข์
ยากของชาวโรฮงิญาในรฐัยะไข่ถือเป็น ‘กระบวน 
การของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์’ (process of 
genocide)

บางส่วนของรายงานจากมหาวิทยาลัยควีน
แมรีอธิบายว่า “ประชาคมมุสลิมชาวโรฮิงญา 
ที่อยู่ภายใต้รัฐทหารแห่งภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัในช่ือทางการปัจจบุนัว่า 
‘เมียนมา’ ได้เข่นฆ่าชาวโรฮงิญาอย่างเป็นระบบ 
และกระท�าการอันเป็นการลบเรื่องราวของชาว
โรฮิงญาออกจากประวัติศาสตร์ชาติ ส่วนใหญ่
เกิดจากการสั่งการของกลุ่มสุดโต่งที่มีอิทธิพล
ในประเทศทีป่ระชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธหรอื 
แม้แต่เกิดจากการสั่งการของรัฐบาล เป้าหมาย
คือก�าจัดปราบปรามพวกโรฮิงญาให้สูญสิ้น….
ชาวโรฮิงญาก�าลังเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในระยะสุดท้าย”

รายงานฉบับนี้ท่ีศึกษาโดย International 
State Crime Initiative ของมหาวิทยาลัย
ควีนแมรี ได้ใช้กรอบคิดของ Feierstein ที่
อธิบาย 6 ระยะของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็น
เกณฑ์ศึกษา จากการเก็บข ้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องทุกฝ ่าย และ 
จากการรายงานของสื่อ ตลอดจนเอกสารของ
รัฐบาลที่รั่วไหลออกมา

สรุปได้ว่าขณะนี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาว 
โรฮิงญาได้ผ่านพ้นมาถึงระยะที่ 4 แล้ว

ระยะที่ 1 คือกระบวนการของการตีตรา 
บาปและลดทอนความเป็นมนุษย์ชาวโรฮิงญา
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ระยะที่ 2 คือการคุกคามใช้ความรุนแรง
และสร้างความหวาดกลัวต่อชาวโรฮิงญา

ระยะที่ 3 คือการโดดเดี่ยวปิดล้อมและ
แยกชาวโรฮิงญาออกจากชุมชนส่วนอ่ืนๆ ของ
สังคม

ระยะที ่ 4 คอืการท�าให้ชาวโรฮิงญาอ่อนแอ 
อย่างเป็นระบบ

ระยะที่ 5 คือการก�าจัดท�าลายล้าง และ
ระยะสุดท้ายคือลบล้างชาวโรฮิงญาออกจาก
ประวัติศาสตร์เมียนมา

ความจรงิการฆ่าล้างเผ่าพนัธุก์ค็อืการกระท�า 
อย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อน เพ่ือท�าลาย 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มชนหน่ึงกลุ่ม
ชนใดในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็นการท�าลายทั้งกลุ่มหรือท�าลายคนส่วนใหญ่
ของกลุ่มก็ตาม

จากการส�ารวจวรรณกรรมที่เขียนเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์พม่าในรัฐยะไข่ ปรากฏว่าไม่มี
หลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว ่าได้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชาวพุทธกับมุสลิมก่อนการมาของ 
จักรวรรติอังกฤษ คนเหล่านี้เคยอยู ่ร ่วมกัน
มายาวนานก่อนที่ประเทศพม่าจะถือก�าเนิดข้ึน
ด้วยซ�้าไป ขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นศาสนา
อิสลาม พุทธ คริสต์ หรือฮินดู ต่างก็เป็น
ศาสนาที่ถือก�าเนิดขึ้นบนดินแดนอื่น แล้วถูก
น�าเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ังสิ้น ดังน้ัน 
ความพยายามในการเช่ือมโยงว่าความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องศาสนาจึงไม่มีน�้าหนักมากพอ

แต่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธกับ
มุสลิมในรัฐยะไข่อย่างที่ เราเห็นกันในวันนี ้ 
ได้เริ่มก่อตัวขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคอาณานิคมอังกฤษ เม่ืออังกฤษ
ต้องการแรงงานในภาคเศรษฐกิจจึงสนับสนุน
ให้ชาวอินเดียท่ีส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม
อพยพเข้าสู ่พม่าเพราะชาวพม่าขณะน้ันมี
ทักษะการท�างานที่ด้อยกว่า ชาวอินเดียจึงได้
รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและโอกาสใน
ระบบราชการมากกว่าชาวพม่า

ถึงแม้ว่ามุสลิมกลุ่มใหม่ท่ีมาจากอินเดีย 
จะแตกต่างกับชาวมุสลิมท้องถิ่น จนท�าให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิมอินเดียกลุ ่ม
ใหม่ที่พยายามมีอิทธิพลทางสังคมวัฒนธรรม
เหนือชาวมุสลิมท้องถิ่น แต่ชาวพุทธพม่ากลับ
มองชาวมุสลิมทั้งหมดว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกัน 
ท�าให้ชาวมุสลิมท้องถิ่นถูกต่อต้านจากชาว
พุทธพม่าเช่นเดียวกันกับชาวมุสลิมจากอินเดีย 

การต่อต้านชาวมุสลิมในระยะแรกได้เกิด
ขึ้นในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ เช่น ย่างกุ้ง 

โรฮิงญา: ขุดรากประวัติศาสตร์บาดแผล
ฯลฯ ต่อมาเมื่อความไม่พอใจทางเศรษฐกิจได้
ถูกยกระดับไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง
ภายใต้แนวคิดชาตินิยมแนวพุทธแบบพม่า 
ชาวมุสลิมท้องถิ่นจึงได้กลายเป็นเป้าหมายการ
โจมตีด ้วย โดยเฉพาะชาวมุสลิมในยะไข่ที่
สนับสนุนอังกฤษในการรบกับกองทัพญี่ปุ ่น 
ที่ ได ้ รับการสนับสนุนจากชาวพุทธพม่าใน
สงครามโลกครั้งที่ 2 เหตุการณ์ท�าร้ายและ 
ฆ่าฟันระหว่างประชากรพุทธกับมุสลิมและ 
การแยกอาณาเขตการอยู่อาศัยระหว่างชุมชน
ชาวพุทธกับชาวมุสลิมจึงได้เกิดขึ้นในยุคนี้

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลงแนวคิด
ชาตินิยมในกลุ่มชาวมุสลิมก็ได้ก่อตัวขึ้นเช่นกัน 
โดยมีปัจจัยหลายประการ เช่น ความขัดแย้ง
ระหว ่างชาวมุสลิมกับชาวพุทธตลอดยุค
อาณานิคม ชาวมุสลิมได้รับการส่งเสริมจาก
อังกฤษให้มีอิทธิพลในยะไข ่เพื่อตอบแทน
มุสลิมที่ให้ความช่วยเหลือจนมีชัยชนะเหนือ
ญ่ีปุ่น และอิทธิพลของประเทศมุสลิมเกิดใหม่
ในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะประเทศ
ปากีสถาน

ความขัดแย้งที่ถูกบ่มเพาะขึ้นจากนโยบาย
แบ่งแยกและปกครอง (Divide and Rule) 
ของอังกฤษที่ได้แบ่งพม่าออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนพม่าแท้ (People Burma) ให้อยู่ภายใต้
การปกครองของอังกฤษโดยตรง (Direct 
Rule) กับส่วนบริเวณภูเขา (Hill Areas) หรือ
ส่วนชายแดน (Frontier Areas) ใช ้การ
ปกครองทางอ้อม (Indirect Rule) อนุญาตให้
กลุ่มชาติพันธุ์ปกครองตัวเองได้ตามประเพณี
ภายใต้การให้ค�าปรึกษาของข้าหลวงอังกฤษ

นโยบายของอังกฤษอย่างนี้ได้ปิดโอกาส

การเรียนรู้และการมีวิวัฒนาการทางสังคมร่วม
กันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตพม่า
แท้กับเขตชายแดน

การสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ ์ของอังกฤษ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือทางการ
ทหารได้ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีพัฒนาการ
ทางอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และเกิดส�านึก
ความเป็นชาติที่เข้มข้น ในท�านองเดียวกัน  
ชาวพม่าก็ได้พัฒนาแนวคิดชาตินิยมที่แยกขาด
จากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขท่ีบ่มเพาะความ
ขัดแย้ง ความไม่ไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างคนพม่า
แท้กับกลุ่มชาติพันธ์ตามแนวชายแดนตลอดมา 
ด้วยเหตุนี้ เมื่อพม่าได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ 
การเรียกร้องอิสรภาพเพื่อปกครองตัวเองและ
ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ จึงกลายเป็นปัญหา
ส�าคัญที่พม่าต้องเผชิญตลอดมา

แม้การใช้ค�าว่า “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์”  
ต่อกรณีปัญหาชาวโรฮิงญาจะดูรุนแรง แต่การ
ตั้งค�าถามว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นจริงหรือ
ไม่ก็นับว่ามีความส�าคัญยิ่ง เพราะการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ถือเป็นเรื่องที่มีน�้าหนักทางกฎหมาย
ในเวทีสหประชาชาติ อันจะเป็นการผูกมัดให้
ประชาคมโลกต้องเร่งแก้ปัญหา ไม่ใช่ปล่อยปะ
ละเลยจนสถานการณ์เลวร้ายเหมือนที่เคยเกิด
ขึ้นในกรณีบอสเนียและรวันดา

ที่ผ่านมานักการทูตและกลุ ่มเคลื่อนไหว
เรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนบางกลุ่มพยายาม
เลี่ยงไม่เรียกอาชญากรรมที่เกิดกับชาวโรฮิงญา
ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยมักใช้ค�าว่าการ
กวาดล้างทางชาตพินัธุ ์ หรือการกดขีส่งัหารแทน 
แต่จากการพิจารณามาตรการและนโยบาย
ของรัฐที่ มีต ่อชาวโรฮิงญาตลอดช่วงหลาย 

ป ีที่ผ ่ านมา ปฏิ เสธได ้ยากครับว ่ามันคือ
กระบวนการการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่มีเป้าหมายก
วาดล ้างท�าลายชาวโรฮิ งญาให ้สิ้นชื่ อไป 
จากประเทศเมียนมา โดยใช้วิธีความรุนแรง 
การสร้างความหวาดกลัว การบีบบังคับขับไล่ 
การกักก้ัน จ�ากัดการเคล่ือนย้าย กีดกั้นการ
แต่งงาน นโยบายลดอัตราการเกิด การจับขัง
คุกการลงโทษทางกฎหมาย ฯลฯ

กรณีล่าสุดที่ทหารพม่าได้ไล่เผาหมู ่บ้าน
ชาวโรฮิงญา ข่มขืนกระท�าช�าเราผู้หญิง และ
สังหารอย่างเลือดเย็นอย่างน้อย 1,000 ศพ 
(รวมถึงเด็ก คนชรา และผู้หญิง) จนท�าให้ชาว
โรฮิงญากว่า 100,000 คนต้องอพยพลี้ภัยไป
ชายแดนบังคลาเทศ น่าจะถือเป็นจุดเร่ิมต้น
ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาในระยะท่ี 
5 แล้วก็เป็นได้
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ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกอ้าง
ถึงในรายงานต่างๆ มีความคลุมเครืออยู่มากว่า
ชาวมุสลิม-โรฮิงญาเป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมา
จากกลุ่มชนชาติใด เข้ามาต้ังรกรากในรัฐยะไข่
ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ค่อนข้างเป็นท่ีชัดเจนในงาน
วิชาการหลายช้ินที่เห็นตรงกันว่าคนกลุ่มนี้มี
ความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์อาณาจักร 
ยะไข่ในระหว่างศตวรรษที่ 7-16

อย่างไรก็ตาม ข้อถกเถียงหลักเก่ียวกับ 
รากเหง้าของชาวมุสลิม-โรฮิงญาในปัจจุบันมี
อยู่อย่างน้อยสามแนวทาง คือ

แนวทางแรก เป็นข้อถกเถียงที่ถูกน�าเสนอ
โดยรัฐบาลพม่าว่า ชาวโรฮิงญาไม่ใช่ชนชาติที่มี
รากเหง้าในประวัติศาสตร์โบราณของยะไข่  
แต ่ เป ็นผู ้อพยพผิดกฎหมายจากประเทศ 
บงัคลาเทศหรือประเทศอนิเดยีในยคุอาณานคิม  
ข้อถกเถียงนี้ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ.
1974 ที่ได้อธิบายถึงชนกลุ ่มน้อยที่เป็นคน 
ท้องถิ่น (Indigenous Race) ว่ามี 135 กลุ่มที่
ตั้งรกรากอยู่ในพม่าก่อน ค.ศ.1823 โดยใน
จ�านวน 135 กลุม่นี ้ไม่มีชาวโรฮงิญารวมอยูด้่วย

แ น ว ท า ง ที่ ส อ ง  ถู ก น� า เ ส น อ โ ด ย 
นักประ วัติศาสตร ์ มุสลิมท ้องถิ่ น  โดย มี
วัตถุประสงค์เพื่อโต้ตอบกับชุดการอธิบาย 
ตามแนวทางแรกของรัฐบาลพม่าว ่า ชาว 
โรฮิงญาเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมของดินแดนยะไข่ 
ที่ได ้รับอิทธิพลทางศาสนาอิสลาม ท้ังจาก
ประเทศอินเดีย ทั้งจากนักเดินเรือชาวมุสลิม-

โรฮิงญา: จากอดีตสู่ปัจจุบัน
อาหรับในช่วงศตวรรษที่ 7 และทั้งจากความ
รุ่งเรืองของศาสนาอิสลามในยุคราชวงศ์มรัคอ ู
(Mrauk -U) ระหว่างช่วงศตวรรษที่ 14 – 16

แ น ว ท า ง ที่ ส า ม  เ ป ็ น ข ้ อ เขี ย น เชิ ง
ประวัติศาสตร์ของนักวิชาการทั่วไป ที่ไม่มี 
เป้าหมายโต้ตอบกับข้อถกเถียงของรัฐบาลรวม
ถึงนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยข้อถกเถียง 
ชุดหลังนี้ไม่ได้มีบทสรุปที่ชัดเจนว่า ชาวมุสลิม-
โรฮิงญามีรากเหง้ามาจากไหนและตั้งรกราก 
ในยะไข่เมื่อใด งานเขียนชุดนี้ได้อภิปรายถึง
บันทึกทางประวัติศาสตร์ในภาพกว้างเอาไว้ว่า 
คนกลุ่มนี้มีรากเหง้าที่เกี่ยวข้องกับคนท้องถ่ิน
ของยะไข่และได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม
ในระหว่างศตวรรษที่ 7 – 16

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่พม่าก้าวเข้าสู ่
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเม่ือ ค.ศ. 
2003 ตามแผนสร้างสันติภาพสู่ประชาธิปไตย 
7 ขั้นตอน หรือ “The Seven-Stage 
Roadmap to Democracy” ได้มีความ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมการเมือง
เกิดขึ้นหลายด้าน โดยเฉพาะภายหลังการ 
จัดตั้ งรัฐบาลพลเรือนและการผลักดันให ้
นโยบายปรองดองแห่งชาติ (national recon-
ciliation) เป็นวาระหลักแห่งชาติ

ความตงึเครียดทางการเมอืงภายในประเทศ 
รวมถึงท่าทีของประชาคมนานาชาติที่มีต ่อ
พม่าผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง ทว่าสถานการณ์ของชาวมุสลิม-โรฮิงญา

กลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง การแก้ไขปัญหา 
ผู ้ลี้ภัยชาวมุสลิม-โรฮิงญาในต่างแดนยังไม่มี
แนวทางชัดเจนจากรัฐบาลพม่า ตรงกันข้าม 
กลับมีผู ้ลี้ภัยกลุ ่มใหม่ที่เกิดจากปัญหาความ 
ขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในยะไข่ที่ได้ปะทุขึ้นตั้งแต่ 
ค.ศ. 2012 เป็นต้นมา

ยิ่งไปกว ่าน้ัน ศูนย ์กลางความขัดแย ้ง
ระลอกใหม่ยังขยายตัวจากยะไข่ไปสู่พื้นที่อื่นๆ 
ในพม่าเพิ่มมากขึ้น โดยมีรัฐบาลพม่าเป็นส่วน
หนึ่งของการขยายความขัดแย้งน้ี ดังจะเห็นได้
จากการบังคับใช้กฎหมายที่ท�าให้เกิดการ 
กดข่ีทางศาสนาและการเมืองต่อชาวมุสลิม- 
โรฮิงญา เช่น ไม่อนุญาตให้ชาวมุสลิม-โรฮิงญา
เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ ตลอดรวม 
ถึงการเห็นชอบหลักการเบื้องต ้นของร ่าง
กฎหมายจ�ากัดการแต่งงานข้ามศาสนาระหว่าง
สตรีชาวพุทธและชายชาวมุสลิมที่ถูกเสนอโดย
กลุ่มชาวพุทธ ซึ่งน�าโดยกลุ่มพระสงฆ์จ�านวน 
696 รูปที่มีบทบาทส�าคัญในกิจกรรมณรงค์
สร้างความเกลียดชังต่อชาวมุสลิมในปัจจุบัน

ด ้วยเหตุนี้ประชาคมนานาชาติ  กลุ ่ม
ประเทศในโลกมสุลมิ รวมถงึประชาคมอาเซยีน 
ควรให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาตาม
หลักมนุษยธรรมอย่างเร ่งด่วน และกดดัน
รัฐบาลพม่าให ้ยอมมอบสถานะความเป็น
พลเมืองแก่ชาวมุสลิม-โรฮิงญา อันถือเป็นการ
แก้ปัญหาที่ยั่งยืน
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เมื่อวันที่  08 ก.ย. 60 ท่ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสภา
เครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส�านัก
จุฬาราชมนตรี จัดเสวนา “เข้าใจโรฮิงญา : 
ปัญหาความมั่นคงหรือวิกฤตมนุษยธรรม?” 

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ รองผอ.ศูนย์มุสลิมศึกษา 
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ กล่าวถึงปัญหากลุ่ม
ชาติพันธุ์โรฮิงญาว่า เราจะเรียกกลุ่มคนเหล่านี้
ว่าเบงกาล ี หรือโรฮงิญา แต่สิง่ทีส่�าคญัทีรั่ฐบาล 
เมยีนมา เสนอว่า พวกเขาเป็นเบงกาลทีีอ่พยพมา 
เกิดขึ้นมาจากเหตุผลที่ว่า ถ้าหากว่าคนท่ัวโลก 
มองว่าคนเหล่านีค้อื ‘เบงกาล’ี ตามความเข้าใจ 
ของรัฐเมียนมา ซ่ึงหมายความว่าคือคนเหล่าน้ี
ไม่ใช่คนพม่า ตามวิธีคิดของเมียนมา คือให้
เรียกว่า ‘เบงกาลี’ รัฐเมียนมาก็จะมีอ้างความ
ชอบธรรม ในการไล่คนเหล่านี้นั่นคือกรณีแรก

ในส่วนมุมหนึ่ง ดร.ศราวุฒิ กล่าวว่า แต่
หากถ้ารัฐเมียนมายอมรับความเป็น ‘เบงกาลี’ 
ตามนิยามคือยอมรับในความเป็นรัฐชาติสมัย
ใหม่คนเหล่านี้ก็คือ พลเมืองพม่า การสร้างค�า
เหล่านี้ เป็นค�าที่มีโครงสร้างทางการเมือง คือมี
นัยยะทางการเมืองแฝงอยู่

“แต่ในบริบทโลกกลับมองไปทางเดียวกัน 
นั่นคือคนเหล่านี้ คือชาติพันธุ์ ‘โรฮิงญา’ ใน
รายงานของสหประชาชาติ (UN) หน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยทั่วโลกเรียกเหมือนกันหมด  
ดังนั้นเมื่อคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิทธิทางพลเมือง 
คนเหล่านี้ที่เป็นเหมือนร่างท่ีเปลื่อยเปล่า ก็ถูก
ท�าร้ายกดข่ี มีหลายรายงานชี้ว่าเป็นการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์” ดร.ศราวุฒิ กล่าวและว่า หนึ่งใน
สัญลักษณ์ที่ว่า คือความพยายามในการลบล้าง

เปลี่ยน “โรฮิงญา” เป็น “เบงกาลี” ลบประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ชางโรฮิงญา ของรัฐบาลเมียนมา 
จากความพยายามทีเ่รยีกว่า ‘เบงกาล’ี เป็นหนึง่ 
ในการลบล้างประวตัศิาสตร์ในดนิแดนอารกนั

ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี อ.ประจ�าสถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหดิล กล่าวว่า ล่าสดุทางผู้น�าเมยีนมา พบรอง 
นายกรัฐมนตรีของไทย ขอให้เรียก ‘เบงกาลี’ 
แล้วรองนายกฯ ไทยก็แสดงท่าทีตอบรับ สิ่งที่
เกิดข้ึนในการประชุมผู้น�าอาเซียนเพื่อพูดคุย
เรือ่งนี ้แต่เลีย่งการใช้ค�าว่า ‘โรฮงิญา’ ว่าเป็นภาวะ 
‘การเคลื่อนย้ายไม่ปกติ และการค้ามนุษย์’ 
กลายเป็นว่า ประเด็นปัญหาโรฮิงญาไม่ได้ถูก
รับการแก้ไข

ดร.ศรีประภา กล่าวถึงปัญหารากเหง้า คือ 
การเลือกปฏิบัติต่อโรฮิงญา การไม่ให้สัญชาติ 
สมัยปี 1982 ที่เริ่มมีการยึดอ�านาจและออก
กฎหมายเรื่องสัญชาติ เลยไม่ได้มองความ
รุนแรงว่า เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนรุนแรง 
แต่สิ่งที่ต้องถอดออกไปมองไปคือ เรื่องของ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นมนุษย์ คือ
ไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญาหรือเบงกาลี ตามที่รัฐบาล
เมียนมาอ้าง การละเมิดด้านมนุษยธรรมก ็
ไม่ควรเกิดขึ้น ขณะที่ UNHCR พูดชัดเจนว่า  
นี่เป็นการก่ออาชญกรรมกับมนุษยชาติ

“ไม่ว่าเราจะพดูเรือ่งปัญหาความมัน่คงแค่ไหน 
แต่หากมีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องการ
ลี้ภัยออกมา ยังคงอยู่ต่อไปและความรุนแรงที่
เกิดขึ้น อย่างน้อยที่สุด มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
สามประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
ทางรัฐบาลไทย เราต้องเตรียมตัว คนนับแสน
คน ท่ีหนี ไปหลั งจากมรสุม เดื อนตุ ลาคม 

พฤศจิกายน จะมีส่ิงที่เรียกว่า การอพยพทาง
ทะเล ซ่ึงเป็นส่ิงที่ต้องเตรียม” ดร.ศรีประภา 
กล่าวและว่า ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สมัยเป็น
เลขาธิการอาเซียนเคยบอกว่า ในกรณีเรื่อง 
โรฮิงญา ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภายในประเทศ
เมียนมา แต่ผลกระทบขยายออกไปยังประเทศ 
อื่นๆ เป็นปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะรัฐท่ีได้
รับผลกระทบในขณะเดียวกันก็เป็นวิกฤตทาง
ด้านมนษุยธรรมด้วย

ด้านนายศิววงศ์ สุขทวี ผู ้ประสานงาน
เครือข่ายผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ CRSP กล่าวว่า 
ข้อกล่าวหาที่รัฐบาลเมียนมาระบุว่า มีกลุ ่ม
ก่อการร้าย มีการปะทะกลับกลุ่มสองกลุ่ม แต่
หากนับตั้งแต่มีการปฏิวัติ รัฐเมียนมามีการ
ปะทะกับกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอด ทั้งปัญหา
กะเหรี่ยง รัฐมอญ รัฐฉาน เห็นได้จากกลุ่มคนลี้
ภัยตามชายแดนไทยที่มีมาหลายสิบปี ดังนั้น 
การจับอาวุธมาสู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็เพื่อความ
จ�าเป็น เพื่อมีที่ยืนในสังคมการเมืองเมียนมา

นายศิววงศ์ กล่าวด้วยว่า ในส�านึกของคน
โรฮิงญา เขาคือคนที่นั่น ไม่ใช่เบงกาลี หาก
พิจารณาข้อเรียกร้องที่ถูกจ�ากัด ภายใต้เงื่อนไข 
สังคมการเมือง เขาต้องการอยู ่ที่ เมียนมา 
ในฐานะบ้านเกิด

“การใช้อาวุธความรุนแรง เป็นสิ่งท่ีเรา
ยอมรับได้อย่างล�าบาก รัฐมีหน้าที่คุ ้มครอง
พลเมืองในรัฐของตน การใช้ความรุนแรง 
ต่อพลเมืองไม่ใช่การปราบปรามก่อการร้าย 
การกล่าวหาว่า คนที่หนีออก เป็นผู้ก่อการร้าย 
เป็นการเหมารวมที่ไร้ศีลธรรมเกินไป มิหน�่าซ�้า
ยังจะหาทางออกได้ยาก” นายศิววงศ์ กล่าว
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รายงานพิเศษ

ใครผลักดันชาวโรฮิงญาจับอาวุธต่อสู้!

ขณะเดยีวกนัชายฉกรรจ์โรฮงิญาเดนิทางไป
ร่วมกบักองทพัอาร์ซา เพือ่ต่อสูก้บักองทพัพม่า
ด้วยเหตุผลว่า ไม่มทีางเลอืก เพราะหากไม่ต่อสู้
กต้็องถกูสงัหาร

กองก�าลังอาร์ซาถูกขึ้นบัญชีเป็นกลุ ่มก่อ 
การร้ายอย่างเป็นทางการ พร้อมกบัทีส่�านกังาน 
ทีป่รึกษาแห่งรัฐของนางออง ซาน ซ ูจ ีกล่าวหา
อาร์ซาก่ออาชญากรรมต่อชาวพม่า ใช้เด็กมา

เป็นนักรบและเผาบ้านเรอืน อย่างไรกต็าม กลบั
มีกระแสชายชาวมุสลิมโรฮิงญาบางส่วนทั้งใน 
ฝั ่งพม่าและที่อยู ่ในค่ายลี้ภัยของบังคลาเทศ 
ต่างต้องการเดินทางไปร่วมกบัอาร์ซาเพือ่ต่อสู้

มีคนหนึ่งกล่าวว่าหมดหวังกับการถูกกดขี่ 
เพราะตลอดชีวิตนั้นตกพบกับการริดรอนสิทธิ
เสรีภาพและถกูขบัไล่ ท�าให้ตระหนกัว่าหากไม่สู้
รบก็คงไม่มวีนัได้สทิธเิสรภีาพนัน้มา ส่วนอกีคน

หนึง่ในค่ายผูล้ีภั้ยบงัคลาเทศอธบิายว่า การสูร้บ
ดังกล่าวเป็นฟาร์จ หรือหน้าที่ทางศาสนา ใน
การต่อสูเ้พือ่อสิรภาพ

“พวกผมมีทางเลือกที่ไหน ตอนนี้ก็หลัง 
ชนฝาแล้ว ขนาดวัยรุ่นในหมู่บ้านยังไปร่วมรบ
เลย ผมจะข้ามพรมแดนกลับไปสู้ แม้จะต้องสู้
ด้วยหินและท่อนไม้ ผมกจ็ะสูต้าย”

เอเอฟพี สัมภาษณ์นางอเยชา เบกุม 
หญงิท้องแก่ชาวโรฮงิญา อาย ุ 25 ปี ท่ีเพิง่หนี
จากรัฐยะไข่ไม่กี่วันมานี้ไปอยู ่ในค่ายพักพิง 
ในบังคลาเทศ ได้ความว่าถึงแม้สามีจะไม่อยู่
ตอนท่ีตนคลอดลูก เพราะไปออกรบร่วมกับ 
กองก�าลงัโรฮงิญา ตนกไ็ม่เสียใจ เพราะเป็นการ
ต่อสูท่ี้ส�าคญั

ความขัดแย้งในรัฐยะไข่ผันสู่ความรุนแรง
ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว เมื่อชาวโรฮิงญาจัดตั้ง 
กองก�าลังเข้าโจมตีด่านของต�ารวจทหาร ท�าให้
ถูกกองทัพพม่ากวาดล้างอย่างหนัก จนเม่ือค�่า
วนัที ่24 ส.ค. มกีารถล่มป้อมต�ารวจถงึ 30 แห่ง 
ด้วยอาวุธมีด ระเบิดท�าเองและปืน สังหารเจ้า
หน้าที่พม่าไป 12 ราย จากนั้นทหารพม่าเข้า
กวาดล้าง และสงัหารนกัรบโรฮิงญาไป 80 ราย 
ส่วนชาวบ้านอพยพหนีตายไปทางบังคลาเทศ
กนัอย่างอลหม่าน

“เขามาส่งเราที่แม่น�้าและให้เราข้ามแม่น�้า
มา เขากล่าวและว่าถ้ายงัมชีวีติอยูก็่คงได้พบกัน
ในรฐัอสิระอารากนั (รฐัยะไข่) หรือไม่เราก็ไปพบ
กันในสวรรค์” หญิงสาวกล่าวพร้อมกับร้องไห้
ออกมา

เซอดิ ราอัด อลัฮุสเซน หัวหน้าส�านกังาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
กล่าวประณามผู้ก่อความรุนแรงท่ีท�าร้ายและ
สังหารเจ้าหน้าที่ เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสีย
และการอพยพหนีตายของชาวโรฮิงญาหลาย
พันชีวิต แต่ว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาในพม่านั้นถูก
รงัแกอย่างเป็นระบบมายาวนานหลายสบิปีแล้ว 
รวมถงึเหตโุจมตใีนเดอืนตลุาคม 2559 ทีก่ลาย
เป็นตวัเร่งลทัธสิดุโต่งรนุแรง การลกุฮอืด้วยการ
สูร้บน้ีเป็นสญัญาณเตอืนทีน่่าวติกในรัฐยะไข่

ส�าหรับสถานการณ์บริเวณชายแดนพม่า-
บังคลาเทศ เม่ือวันที่ 29 ส.ค. มีพลเรือน
อพยพแล้ว 8,700 คน ในจ�านวนน้ี 6,000 คน
มาติดค้างกันอยู่บริเวณชายแดน เจ้าหน้าท่ี 
บงัคลาเทศสกัดไว้ไม่ให้ข้ามแดน ท้ังยงัไปตาม
จบัคนท่ีเลด็ลอดเข้าไปได้กลับมาส่งคนืฝ่ังพม่า

ข้อมูลข่าวสด ระบุว่า เม่ือวนัท่ี 29 ส.ค. เอเอฟพีรายงานความคบืหน้า
สถานการณ์สู ้รบรุนแรงในรัฐยะไข่ ประเทศพม่า ใกล้ชายแดน 

บังคลาเทศ ระหว่างกองทัพพม่ากับกองทัพปลดปล่อยอาระกันโรฮงิญา 
หรอือาร์ซา ว่า ทางการบังคลาเทศเสนอเปิดปฏบัิตกิารทางทหารร่วมกัน
กับพม่าเพ่ือกวาดล้างสมาชิกอาร์ซาแล้ว

นำงอเยชำ เบกมุ ชำวโรฮิงยำท่ีตัง้ท้องอยู่ / AFP
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“มุรดิ” ครวญ!สังคมมุสลิมยุค “ตราหน้า” ไม่ใช่พวกมองแต่อคติ

รายงานพิเศษ

“โปรดเรียกฉันด้วยนาม….มสุลิม….แค่นัน้”
เรามาอยู่ในยุคที่ปั้นแต่งช่ือว่าอะไรก็ช่าง (ยุค 4.0) ทว่าดูเหมือน 

ยคุของเราคอืยคุทีม่คีวามเหน็แก่ตัว แก่พวกพ้อง แก่กลุม่ หรอืสถาบนัของ
ตนอยูม่าก ไม่เปิดใจกว้างน้อมรบัความต่าง หรือความดใีนด้านอืน่ๆ ทีม่ี
อยูม่ากมายของผูอ้ืน่ ทว่าเพยีงเพราะเค้าไม่ใช่พวกของเรา หรอืไม่ใช่กลุม่
ของเราเท่านัน้

วนันีเ้ราให้ค�านยิามแก่กลุ่ม หรอืบคุคลจนท�าให้พวกเราต้องหมางเมนิ
กันอย่างเด่นชัดที่สุด เพียงเพราะเราแปะป้ายให้แก่บุคคลนั้นๆ หรือ 
กลุม่นัน้ว่าเป็นนัน่เป็นนี ่ แล้วให้เหตผุลทีจ่ะไม่สงัฆกรรมร่วมกบัเค้า หรอื 
พวกเค้า เช่น แปะป้ายว่า มสุลมิคณะใหม่-คณะเก่า มสุลมิวะฮะบย์ี มสุลมิ
สะลฟั มสุลมิอคิวาน มสุลมิอะชาอเิราะฮฺ เป็นต้น

พอเราแปะป้ายค�าลงท้ายมสุลมิว่าเป็นแบบนัน้แบบนี ้ เรากเ็ริม่จะมอง
เค้าว่าต้องเป็นแบบทีเ่ราคดิไปตลอด ด้านลบท่ีเราถกูปลกูฝังมาจากความ
อคติว่าเค้าต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียว ดีไม่ได้ หรือไม่มีความดีเลยจน 
วันตาย สุดท้ายเราก็มีอคติกับเค้า ก่นด่า ปฏิเสธและออกห่างที่ 
จะสังฆกรรมร่วม ท้ังๆ ลางทีเค้าอาจจะมีความดีท่ีมากกว่าที่เราเห็น 
หรอืมกีารงานท่ีบริสทุธ์ิใจ เป็นท่ีรกัยิง่ ณ ทีอ่ลัลอฮฺกเ็ป็นได้

ครั้นเราแปะป้ายไปแบบนั้นแล้ว ความรัก ความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้น 
ในใจเรา อันที่จริงก็ไม่ต่างจากพวกพม่าท่ีสังหารโหดพี่น้องชาวโรฮิงญา 
ทีพ่วกเค้าแปะป้ายชาวโรฮงิญาว่าไม่ใช่ชาวพม่า และไม่ใช่พวกเดยีวกบัตน 
จงึต้องขบัไล่ หากไม่อพยพกต้็องสงัหารท้ิง และต้องฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์

ด้วยเหตนุีแ้ล มสุลมิในยคุปัจจบัุนจงึไม่รกักนั และไม่สามารถรวมเป็น
หนึง่ เพยีงเพราะเรากนัเองทีต่่อท้ายมสุลมิด้วยนามต่างๆ เพือ่ให้มคีวาม
ชอบธรรมที่จะแปะป้ายเป็นเครื่องหมายการค้าให้ต้องอยู่กันคนละพวก 
คนละกลุม่ แล้วใช้วาทะกรรมเชอืดเฉอืนอกีฝ่ายอย่างสะใจ

เราอ่านอลักรฺุอ่านมากเ็ยอะ อ่านหะดษีกม็าก ไม่พบว่าท่านนบต่ีอท้าย
นาม “มสุลมิ” ว่าอะไรอกี มแีต่จะเรยีกความส�าคญัของแต่ละยคุให้เห็น

เป็นล�าดับ เช่น เศาะหาบะฮ ฺ ถดัมากต็าบอินี ตาบอิติตาบอีิน เป็นล�าดบั 
หรอืเรยีกว่ายคุ 300 ปีแรกเรยีกว่ายุคทีด่ทีีสุ่ด (ยคุสะลฟั)

หะดษีนบว่ีา “اْلُمْسلِِم أَُخو  ความว่า “มสุลมิ คอืพีน้่อง ”اْلُمْسلُِم 
มสุลมิด้วยกนั” นบไีม่ได้ต่อท้ายอะไรต่อจากค�าว่ามสุลมิเลย ถ้าเค้าเป็น
มสุลมิ เค้าคอืพีน้่องเรา ถ้าเค้าไม่ถงึข้ันตกมรุตฺดัแล้วละก ็ เค้าคอืพีน้่องเรา 
แม้ว่าในปัจจุบันเราจะต่อท้ายค�าอะไรก็ตาม ถ้าเค้าไม่ถึงขั้นตกมุรฺตัด  
เค้าคือพีน้่องเรา

ค�าว่า “พีน้่องมุสลมิ” ท่านนบเีรยีกร้องมาทัง้ชีวติ สร้างประชาชาติ
ของท่านให้กลมเกลียวด้วยอิสลาม สร้างให้มุสลิมรักกัน เป็นญะมาอะฮฺ  
ให้มุสลมิเข้มแขง็เพือ่ท�าให้กะลมิะฮขฺองอลัลอฮนฺัน้สงูส่งยิง่ขึน้และยิง่ขึน้

ส่วนพีน้่องมุสลมิ (ย�า้ว่ามสุลมินะ) เราท�าผดิ ศาสนาสัง่ใช้ให้ตกัเตอืน 
ไม่ใช่ด่าเค้า ประจานเค้า (ลงเฟส หรอืตามร้านน�า้ชา) เตอืนแล้วเค้ายงัไม่
เปล่ียน เราก็ได้ท�าหน้าที่ของเราแล้ว….แค่น้ัน จากนั้นก็ขอดุอาอ์ให้เค้า  
เราท�าหน้าที่ของเราเป็นพอ ส่วนเรื่องความเป็นพี่น้องมุสลิมยังคงอยู่มิใช่
หรอื ยงัไงเค้ากเ็ป็นมุสลมิทีส่ดุท้ายเค้าก็ได้รบัสวรรค์เหมอืนกนั

ยงัจ�าได้ไหม ในวนักยิามะฮฺเค้าวดัตราชัง่ความดคีวามชัว่ หากความดี
หนกักว่า เค้าได้เข้าสวรรค์ ฉะนัน้หากเค้ามคีวามดีอืน่ๆ ทีเ่ราไม่เหน็อาจ
ท�าให้เค้าเข้าสวรรค์โดยไม่ได้รบัโทษในนรกใดๆ เลยกไ็ด้ ทุกอย่างย่อมอยู่ 
ณ พระองค์อลัลอฮใฺนวนัแห่งการตอบแทนเท่านัน้ ส่วนวนันีท้�าได้แค่บอก
แค่เตือนพี่น้องเรา, อายะฮฺที่บอกว่า “สูเจ้าจงยึดสายเชือดของอัลลอฮฺ 
และจงอย่าแตกแยกกัน” ถามว่าพวกเราจะน�าค�าสอนบทนี้น�ามาใช้จริง
กนัเม่ือไร….?

(มรุดี ทมิะเสน, 3-9-60, ร้านแปดบรรทดั)

ขอขอบคณุบทความมปีระโยชน์จากเฟสบุ๊ค :
Mureed Timasen
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เมื่ออำณำนิคมประกำศลบอิสลำมออกจำกอินโดนีเซีย

บุรุษผู้นี้ “อะห์หมัด ดะห์ลัน”
ลุกขึ้นสู้จนได้เป็นวีรบุรุษ

ไปสัมผัสชีวิตของเขำพร้อมควำมลับท�ำไมหลำนวีรบุรุษเกิดในไทย

รายงานพิเศษ

“อะห์หมัด ดะห์ลนั” ผู้ต่อสูป้กป้อง รักษาอิสลามท่ีอาณานิคมต้องการลบออกจากอินโดนีเซีย จนได้รบัการ
ยกย่องเป็นวรีบุรษุ ได้สร้างองค์กรอิสลามจนเตบิใหญ่มีสมาชกิ 50 ล้านคน มีทรพัย์สนิ 20,000 ล้านดอลลาร์  

มีองค์กรเครอืข่าย 4,000 องค์กร

โดย...กองบรรณำธิกำร
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อินโดนีเชียในยุคสมัยที่เจ้าอาณานิคมดัทช์
ปกครอง ได้มีการประกาศว่า จะท�าให้ผู ้คน 
ทั้งเกาะอินโดนีเซียเป็นคริสต์ บรรดาอุลามะห์
จึงมุ่งหน้าสู่อินโดนีเซียเพื่อดาวะห์อิสลาม 1 ใน
น้ันม ี“อะห์หมดั ดะห์ลนั” ทีไ่ด้ต่อสูอ้ย่างแข็งขัน

การประกาศที่จะลบอิสลามออกจาก
อินโดนีเซียของผู้ปกครองชาวดัทช์ให้กลายเป็น
แผ่นดินคริสต์ ได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่
บรรดามุสลิม รวมทั้ง “อะห์หมัด ดะห์ลัน” ที่
จะเห็นพี่น้องมุสลิมต้องกลายเป็นคริสต์ จึงได้
เดินทางไปมักกะห์เพื่อศึกษาอิสลาม เมื่อกลับ
อินโดนีเซียยังเห็นว่า วิชาการความรู ้ที่เรียน
มายังไม่เพียงพอจึงได้กลับไปเรียนอีกครั้ง

อะห์หมัด ดะห์ลัน ( 1 สิงหาคม 1868-23 
กุมภาพันธ์ 1923) เป็นชาวเมืองเกามัน ใน
ยอกยาการ์ต้า เมืองซุลต่านที่มีความเก่าแก่มา

หลายร้อยปี พ่อมูฮัมหมัด ดาวิส เป็นอิหม่าม
มัสยิดแห่งหนึ่ง มีโอกาสเรียนอัลกุรอ่านกับพ่อ
ตั้งแต่เด็กด้วยภาษาอาหรับ ก่อนที่จะเดินทาง
ไปเรียนที่มักกะห์

ชาวอินโดนี เซียในสมัยนั้น แม ้นับถือ
อิสลาม แต่ยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง ความ
เชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวที่ฝังรากลึกมา
ยาวนาน ในขณะทีผู้่ปกครองได้น�าครสิตศาสนา 
เข้ามา การดะห์วะห์ของอะห์หมัด ดะห์ลัน จึง
เป็นไปด้วยความยากล�าบาก การเปล่ียนแปลง
ความเชื่อของคนไม่่ใช่เร่ืองง่าย ขณะเดียวกัน  
ก็ยังมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามด้วย

อะห์หมัด ดะห์ลัน กลับยอกยาการ์ต้า เมื่อ 
1888 แต่งงานกับบุตรสาวของอิหม่ามประจ�า
มัสยิด และเริ่มเผยแพร่อิสลาม

การเริ่มต้นดะวะห์ของ “อะห์หมัด ดะห์

ลัน” ที่เกามัน มีลูกศิษย์ 6 คน ที่ อะห์หมัด 
ดะห์ลัน ถ่ายทอดความรู ้เพื่อการเผยแพร่
อิสลามที่ถูกต้องแก่พี่น้องอินโดนีเซีย ทรัพย์สิน
ที่มีอยู่ถูกขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ 
ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมอย่างดีเยี่ยมจาก
ภรรยา ไย๋ อะห์หมัด ดะห์ลัน ที่ในการเผยแพร่
อิสลาม และมีบทบาทส�าคัญในการเผยแพร่
อิสลามด้วย

ดร.วินัย ดะห์ลัน หลานปู่ของอะห์หมัด 
ดะห์ลัน เล่าว่า วีรกรรมหนึ่งของ ปู่อะห์หมัด 
ดะห์ลัน อย่างหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงกิบลัต
ในการละหมาด ด้วยชาวอินโดนีเซีย เชื่อใน
การผินหน้าไปทางทิศตะวันตก การก่อสร้าง
มสัยดิกจ็ะเป็นไปตามทศิทางดังกล่าว ปูอ่ะห์หมดั 
ดะห์ลัน ได้ใช้วิชาความรู้ท่ีเรียนมา เปลี่ยนทิศ
การละหมาดไปทางไบตุลเลาะฮ์ให้ถูกต้อง 
ท�าให้ถูกชาวบ้านต่อต้าน

“ความโกรธของชาวบ้านท่ีกระท�าต่อคุณปู่
ของผม คือ การไปรื้อบ้าน การรื้อคือ ใช้เชือก
ผูกที่เสากลาง และช่วยกันดึงจนบ้านพังลงมา 
คุณปู ่กลับมาบ้าน ก็คิดว่า เมื่อชาวบ้านไม่
ยอมรับก็จะออกไปจากเกามัน แต่เป็นคุณย่า 
ที่บอกให้ต่อสู้ต่อไป แสดงให้เห็นจิตใจที่เข้ม
แข็งของท่าน” ดร.วินัย เล่าถึงเหตุการณ์ เมื่อ
กว่า 100 ปีที่ผ่านมา

ไย๋ อะห์หมัด จึงมีส่วนร่วมส�าคัญในการ

มัสยิดซุลต่ำนแห่งเกำมัน ยอกยำกำร์ต้ำ

ป้ำยประกำศเชิดชูเกยีรต ิในโอกำสฉลองเอกรำช 72 ปี มหำวทิยำลัยมูฮมัมำดียะห์ ยอกยำกำร์ต้ำ ขององค์กรมูฮมัมำดียะห์

อะห์หมัด ดะห์ลัน บนหน้สสแตมป์ของอินโดนีเชีย
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เผยแพร่อิสลามของสามี และตัวเองก็ร่วมใน
การเผยแพร่ด้วย

เมื่ออะห์หมัด ดะห์ลัน ชักชวนบรรดา
ผู้ชายออกดะวะห์ เหลือผู้หญิงเฝ้าบ้าน เลี้ยงดู
บุตรหลาน ไย๋ อะห์หมัด จึงได้ชักชวนบรรดา
สตรีเหล่านี้มาช่วยกันดะวะห์บรรดาผู้หญิงด้วย
กัน กลายเป็นองค์กรสตรีที่ยิ่งใหญ่

ตลอดเวลาของการดาวะห์ อะห์หมัด ดะห์
ลัน ไม่เพียงต้องต่อสู้กับความเชื่อเก่าๆที่ฝังราก
ลึกเป็นความเชื่อชาวอินโดนีเซีย รวมท้ังต้อง
ต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมดัชท์ที่ปกครองอยู่ด้วย

อะห์หมัด ดะห์ลัน ได้จัดตั้งองค์กร”มูฮัม
มาดียะห์” ในการเผยแพร่อิสลาม ส่วนภรรยา
ท่าน ได้จัดตั้งองค์กร “อาอิชิยะห์” ขึ้นมาใน
การดะวะห์กลุ่มผู้หญิง

การเผยแพร่อิสลามด้วยแนวทางสายกลาง 
ไม่สุดโต่งเกินไป ประเพณีปฏิบัติท่ีไม่ขัดต่อ
หลักการอิสลามยังคงได้รับการยอมรับ ท�าให้ 
มูฮัมมาดียะห์ ได้รับการยอมรับ จนเติบใหญ่ไป
ทั่วอินโดนีเชีย คนที่เคยเชื่อสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ได้
กลับสู ่แนวทางอิสลามท่ีถูกต ้อง คนท่ีเข ้า
เปลี่ยนไปเป็นคริสต์ได้กลับเข้ารับอิสลามดัง
เดิม

อะห์หมัด ดะห์ลัน กลับสู่ความเมตตาของ 
อัลเลาะฮ์ด้วยวัยเพียง 54 ปี แต่องค์กรของ
ท่านยังคงเดินหน้าในการดาวะห์อิสลาม ด้วย
เงินจากการซากาต วาก๊ัฟของพี่น้องมุสลิม 
จากความศรัทธาในแนวทางของ มูฮัมมาดียะห์ 
องค์กรนี้จึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการก่อตั้ง
โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และ
สถาบันที่เป็นประโยชน์มากมายทั่วอินโดนีเชีย

จนปัจจุบัน มูฮัมมาดียะห์ มีทรัพย์สินอยู่ใน
การดูแลมากถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือมากกว่า 6 ล้านล้านบาทไทย หรือเท่ากับ
งบประมาณของไทย 2 ปี มีมหาวิทยาลัย 176 
แห่งทั่วอินโดนีเชีย มีโรงเรียน สถานพยาบาล 

เยำวชนคณุภำพของ Muallimin Muhammadiyah Boarding School 
ในเครือมูฮัมมำดียะห์

Muallimin Muhammadiyah Boarding School 
1 ในโรงเรียนขององค์กรมูฮมัมำดียะห์

ภำพยนต์จำกชีวติจริง ไย๋ อะหมัด ดะห์ลัน
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และสถาบันต่างๆ มากถึง 4,000 แห่ง มี
สมาชิกทั่วประเทศอย่างเป็นทางการประมาณ 
50 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 4 ของพลเมือง 
อินโดนีเซีย

ด้วยคุณูปการของอะห์หมัด ดะห์ลัน ที่ได้
ทุ่มเทชีวิตเพื่ออิสลาม รักษาอิสลามให้คู่กับอิน
โดนีเชีย เจ้าอาณานิคมไม่สามารถท�าลายได้ 
อะห์หมัด ดะห์ลัน จึงได้รับการยกย่องจากชาว
อินโดนีเซีย เป็นวีรบุรุษของประเทศ และ
ภรรยาของท่าน ได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรี
ของอินโดนีเชีย นับเป็นคู่สามี-ภรรยาคู่เดียว
ของโลกที่ได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษและ
วีรสตรี

ชวิีตชองทัง้ 2 ท่านได้ถูกน�ามาสร้างภาพยนต์ 
เรื่องเกี่ยวกับอะห์มัด ดะห์ลัน เข้าฉายเม่ือ 3  
ปีก่อน และเรืองวีรสตรีอินโดนีเซียเข้าฉาย 
ในปีนี้ เป็นภาพยนต์ที่มีคนเข้าชมสูงเรื่องหนึ่ง
ของอินโดนีเซีย

“มีการเปรียบเทียบกันว ่า ในอินเดีย 
“เยาวราล เนรูห์” เป็นวรีบรุษุในการกอบกู้ชาติ 
อินเดียด้วยอาวุธ และ “มหาตมะ คานธี” เป็น
วีรบุรุษกอบกู้ชาติด้านธรรม ในอินโดนีเซียมี  
ซูการ์โน เป็นวีรบุรุษกอบกู ้ชาติอินโดนีเซีย 
และอะห์หมัด ดะห์ลัน เป็นวีรบุรุษ กอบกู้ชาติ 
ด้านธรรม” ดร.วินัย ดะห์ลัน หลานปู่อะห์หมัด 
ดะห์ลัน กล่าวสรุป

•	 ไขปริศนา	ปู่เป็นวีรบุรุษอินโดนีเซีย	
	 แต่ท�าไมดร.วินัย	ดะห์ลัน	เป็นคนไทย

อะห์หมัด ดะห์ลัน ท่ีได้รับการยกย่องเป็น
วีรบุรุษของอินโดนีเซีย แต่คนสงสัยว่า ท�าไม
ดร.วินยั ดะห์ลนั จงึเกดิทีเ่มืองไทย เป็นคนไทย 
มาไขปริศนากัน!

เร่ิมกันที่ หลังอะห์หมัด ดะห์ลัน ผู ้น�า 
มูฮัมมาดียะห ์ ได ้กลับสู ่ความเมตตาของ 
อลัเลาะฮ์ ในปี 1923 ในปี 1924 ไฟซอล ดะห์ลนั 

ดร.วนัิย ดะห์ลัน หลำยย่ำกลับไปเย่ียมกโุบร์ ไย๋ อะห์หมัด ในกโุบว์ประจ�ำมัสยิดวลุต่ำลในเกำมัน

ไปยังประเทศไทย
ไฟซอล ดะห์ลัน ปักหลักในกรุงเทพฯ 

ก่อสร้างมัสยิดยะหวาในชุมชนชาวอินโดนีเซีย
ในกรุงเทพฯ

“ผมไม่ทราบความคิดของท่านมากนัก  
จึ ง ไม ่ทราบว ่ า  มีป ัญหาอะไรจึ ง ไม ่กลับ
อินโดนีเซียแต่ท่านเป็นคนเรียบง่าย ไม่ชอบมี
ปัญหาอะไรกับใคร เข้าใจว่า ตอนนั้นมูฮัมมาดี
ยะห์เป็นองค์กรที่มีคนท�างานต่อเนื่องอยู่แล้ว 
จึงไม่อยากกลับไปให้เกิดปัญหา” ดร.วินัย 
ดะห์ลัน บุตรชาย ไขปริศนา

ไฟซอล ดะห ์ ลั น  ได ้ เ ดิ นทางกลับ
อินโดนีเซีย 1 ครั้ง เพื่อไปรับมรดก ซึ่งเป็น
บ้านของอะห์หมัด ดะห์ลัน ต่อมาบ้านหลังดัง
กล่าวถูกส่งมายัง ดร.วินัยและพี่น้องและได้
มอบให้กับสาธารณะกุศล ปัจจุบันใช้เป็น 
มูซอลลา สอน อัลกุรอ่านแก่เยาวชนใน 
เกามัน

บุตรชายของอะห์หมัด ดะห์ลัน วัย 14 ปี ได้
ออกจากอินโดนีเชีย เดินทางไปเรียนหนังสือที่
อนิเดยี แต่เมื่อจบการศึกษา ไฟซอล ดะห์ลัน 
ไม่ได้กลบัไปอนิโดนเีซยี เพือ่ร่วมบรหิารองค์การ  
มูฮัมมาดียะห์อันใหญ่โต แต่เลือกที่จะเดินทาง

ดร.วนัิย ดะห์ลัน ในฐำนะหลำนปู่อะห์หมัด ดะห์ และผูน้�ำด้ำนวทิยำศำสตร์ฮำลำล
ถูกเชิญไปบรรยำยให้กบัองค์กรมูฮัมมำดียะห์บ่อยคร้ัง
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ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเตบิโตในอนิโดนเีชยี
โมเดลจากศนูย์วิทย์ จฬุาฯ

รำยงำนพเิศษ โดยบรรณำธิกำร Mtoday

อินโดนีเซียก�าลังตื่นตัวเรื่องวิทยาศาสตร์ 
ฮาลาล ขณะเดียวกันภาครัฐอินโดนีเซียอยู ่
ระหว่างการปรบัเปลีย่นองค์กรการตรวจรบัรอง 
ฮาลาลมีเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแล จึงมี
การประชุมสัมมนา เพื่อหาแนวทางการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการและบริหารองค์กร 
ในขณะท่ี ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล แห่งแรกของโลก ถือเป็น
ผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก ที่องค์กร
ฮาลาลทั่วโลกต ้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประสบการณ์จากประเทศไทย

ดร.วินัย ได้รับเชิญให้ไปบรรยายทั้งในงาน
สัมมนา ในสถาบันการศึกษา องค์กรจัดบริหาร
จัดการฮาลาลจ�านวน 3 แห่งในยอกยาการ์ต้า 
และ 1 แห่งทีก่อตอร์ งานแรกได้บรรยายในงาน 
สัมมนาวชิาการนานาชาต ิทีจ่ดัโดยมหาวทิยาลยั 
อะห์หมัด ดะห์ลัน ยอกยาการ์ต้า เป็นการ
สัมมนานาชาติ เกี่ยวกับการตรวจสอบฮาลาล 
เกี่ยวกับยา

ระหว่างวันท่ี 8-13 กันยายน ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะ ได้เดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซีย เพื่อบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเก่ียวกับ 

“วทิยาศาสตร์ฮาลาล” ให้กับองค์กร สถาบันการศกึษาจ�านวนหลายแห่ง โดยมีนักศกึษาและบุคลากรในแวดวง
ฮาลาลของอนิโดนีเชียเข้ารับฟังการบรรยายอย่างคบัคัง่
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ในการบรรยาย ดร.วินยัพยายามช้ีให้เห็นความ 
ส�าคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเข้ามา
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล จากประสบการณ์
ในประเทศไทย ที่มีผู ้ผลิตไส้กรอกไก่ฮาลาล 
แต่มีส่วนผสมของหมู เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการ
จดัตัง้ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล เพือ่ใช้วิทยาศาสตร์ 
ใช้แล็บในการตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภณัฑ์

“อาหารที่ฮาลาล ฮารอม เราสามารถรู้ได้
ชัดเจน แต่ในการผลิตสมัยใหม่ มีวัตถุดิบที่มี
ส่วนผสมของดเีอน็เอจากหมู ่หรอืจากสิง่ทีฮ่ารอม 
อย่างเยลาติน เราไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย
สายตา จ�าเป็นจะต้องใช้ห้องแล็บที่ทันสมัย  
ในการตรวจสอบว่า วัตถุดิบว่า มีส่วนผสมที ่
ฮารอมหรือไม่” ดร.วินัยระบุและว่า ปัจจุบัน
ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ได้คดิค้นระบบ นมัเบอร์ ตวั H เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ 
ของวัตถุดิบที่ฮาลาล

“สิง่ทีม่คีวามจ�าเป็นส�าหรบัวทิยาศาสตร์ฮาลาล 
คือ การเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อมาท�างาน
ด้านฮาลาล เป็นการสร้างประสิทธิภาพของ
วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ดร.วินัย กล่าว

ในประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของอิสลาม
เริม่จากอาหรับ เปอร์เชยี เตร์ิก ลงมาทีอ่นิเดยี เป็น 
รูปจันทร์เสี้ยว ในขณะที่คริสต์เริ่มจากยุโรปไป
ที่อเมริกา ความยิ่งใหญ่ของอิสลาม ก�าลังมาสู่
แผ่นดินนูซันตารา (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย)

“พวกเราในท่ีนี่ อาจเป็นผู้น�าความย่ิงใหญ่
ของอิสลามในนูซันตารา” ดร.วินัยกระตุ้นพลัง
ของชาวอินโดนีเซีย

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาส่วนใหญ่ผลิตโดย
บริษัทข้ามชาติ ที่ไม่สามารถตรวจสอบส่วน
ผสมได้ว่า มีส่วนผสมที่ฮาลาลหรือฮารอม

“ยาถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่เป็นข้อยกเว้นให้เรา
บริโภคได้ในเวลาที่เราเจ็บป่วย แต่ข้อยกเว้นน้ี 
คงไม่ดี หากเราะใช้มากล่าวอ้างตลอดเวลา 
จึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อเรียนรู้ ศึกษา
ในด้านนี้ ให้มุสลิมสามารถผลิตยา ตรวจสอบ
ยาได้” ดร.วินัย กล่าว

จากงานสัมมนา ดร.วินัยได ้รับเชิญให้
บรรยายให้กบันกัศึกษาและผู้ท�างานด้านฮาลาล 
ท่ีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดีนะห์ ยอกยาการ์ต้า 
ซ่ึงเป็น 1 ใน 176 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
มฮัูมมาดยีะห์ รุง่ข้ึนอกีวนัไปบรรยายให้นกัเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมุอัลลิมีนฟังถึงความ 
ส�าคญัของฮาลาลทีน่ีไ่ด้เหน็การตืน่ตวั ความกล้า 
ของบรรดานักเรียน ที่มีความคล่องแคล่วด้าน
ภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ฮาลาล

มนัีกเรยีนไทยได้รบัทนุการศึกษาจากอนิโดนีเซีย 
200 ทุนต่อปี มีนักเรียนส่วนหนึ่งมาเรียนด้าน
ฟู๊ดไซน์ หรือวิทยาศาสตร์อาหาร

จากยอกยาย้อนกลับมาจาการ์ต้า และ 
มุ่งหน้าไป “บอกอร์” เมืองที่เป็นที่ท�าการ 
ของท�าเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย มีการ
สมัมนานานาชาต ิ ในประเดน็ทีน่่าสนใจเก่ียวกบั 
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล BICAS2017 
หรือ BOGOR INTERNATIONAL CONFER-

ENCE FOR APPLED SCIENCE นอกจาก 
ดร.วินัย เป็นคีย์ สปีกเกอร์แล่ว ยังมีอาจารย์
จากหลายประเทศ เช่น จากเนเธอแลนด์ ญี่ปุ่น 
มาเลเซีย และอินโดนีเซียร่วมให้ข้อมูล จัดโดย
มหาวิทยาลัยที่บอกอร์

ดร.วินัยเน้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของ
วิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ประยุกต์มาจากค�าสอน
ในอัลกุรอ่าน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ 
และความแม่นย�าในการตรวจสอบฮาลาล

“ทีอ่นิโดนเีชยีมคีวามตืน่ตวัเรือ่งวทิยาศาตร์ 
ฮาลาลมาก เฉพาะในมหาวิทยาลัยในเครือ 
ข่ายมูฮัมมาดีนะห์มีห้องแล็บประมาณ 20 แห่ง 
แต่ทัว่ประเทศอนิโดนเีซยี น่าจะมนีบั 100 แห่ง” 
ดร.วินัย ให้ข้อมูล

อินโดนีเซียก�าลังปรับเปลี่ยนระบบการ
ตรวจสอบฮาลาลโดยกระทรวงที่รับผิดชอบ 
จะเข้ามาดแูล จงึอยูร่ะหว่างวางระบบโครงสร้าง 
องค์กร

การเตบิโตของวทิยาศาสตร์ฮาลาลและการ 
ให้ความส�าคัญกับการสร้างนักวิทยาศาสตร์
ด้านฮาลาลขึ้นมา ส่วนหนึ่งจากตัวอย่างการ 
ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดย ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นโมเดล
ให้ระบบการตรวจสอบฮาลาลของประเทศ
มุสลิมทั่วโลก ใช้เป็นแบบในการด�าเนินการ 
เพื่อให้ระบบการตรวจสอบฮาลาลเท่าทัน
ระบบการผลิตที่มีการเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

“ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” 
เป็นโมเดลแห่งโลกฮาลาลยุคใหม่อย่างแท้จรงิ
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งานระดมทนุก่อสร้างมุสยดิบ้านม่วงทวน พทัลงุคึกคัก!
จุฬำรำชมนตรี ประธำนในพธีิ “อนุมัต ิอำหมัด” ประธำนเปิดงำน คำดได้รำยได้ประมำณ 2 ล้ำนบำท

ในประเทศ

วันที่ 16 กันยายน คณะกรรมการมัสยิด
บ้านม่วงทวน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้จัดงาน
ระดมทุนเพื่อก่อสร้างมัสยิดท่ียังค้างอยู่ โดยมี
นายอาศิส พิทักษ ์คุมพล จุฬาราชมนตรี 
ประธานในพิธี นายอนุมัติ อาหมัด ประธาน
เป ิดงาน นายซุบหยาน ยีหรีม ประธาน 
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดพัทลุง 
เป ็นตัวแทนกล่าวรายงาน นายถวิล (ไก ่)  
ขุนฤทธิ์ เป็นผู้ประสานการจัดงาน มีผู ้ใหญ่ 
เดินทางมาร ่วมงานและร ่วมบริจาค อาทิ  
นายน�าชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายสงกรานต์ ภักดีคง 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิสุทธิ์ 
ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พัทลุง นายนริศ ข�านุรักษ์ อดีต ส.ส.ปชป. 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นต้น

มัสยิดบ้านม่วงทวน ก่อสร้างเมื่อปี 2505 
โดยได้รับบริจาคไม้จัดวัดใกล้เคียงที่รื้อจากกุฎ ิ
จนผ่านมาหลายสบิปี สภาพมสัยิดได้เสือ่มโทรม 
ลงจึงได้มีการรื้อเพื่อก่อสร้างใหม่ มีการวาง
ศิลารากฐานเม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 
โดยจุฬาราชมนตรี มีนายอนุมัติ อาหมัด เป็น
ประธาน

มัสยิดบ้านม่วงทวนหลังใหม่ ได้รับการ
ออกแบบตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นมีรูปใบมะม่วง
อยู่บนหลังคาออกแบบโดยสถาปนิกในท้องถิ่น 
ก่อสร้างใช้ปูนทั้งหลัง ใช้งบประมาณก่อสร้าง
ประมาณ 15 ล้านบาท ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา 
ได้มีการก่อสร้างมากกว่า 30% ใช้งประมาณ 
6-7 ล้านบาท

นายอนุมัติ อาหมัด กล่าวว่า ความส�าเร็จ
ของการจัดงานระดมทุนก่อสร้างมัสยิด มาจาก

ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ท้ังชาวบ้านใน
พื้นที่และผู ้มีเกียรติจากภายนอก นับเป็น
ตัวอย่างของหมู่บ้านที่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน
และเอ้ืออาทรต่อกนัระหว่างไทยพทุธและมสุลมิ

นายถวิล (ไก่) ขุนฤทธิ์ แกนน�าการจัดงาน 
กล่าวว่า ในการจัดงานรายได้ทั้งหมดจะยกให้
มัสยิดทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ทั้งค่าโต๊ะ
จีน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ คาดว่า จะได้รับเงิน
บริจาคประมาณ 2 ล้านบาท โดยมียอดบริจาค
เข้ามาแล้วประมาณ 1.5 ล้านบาท เหลือบาง
ส่วนที่ได้มีการประสานไว้ ซึ่งจะท�าให้การ
ก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ยังขาดงบประมาณอีกจ�านวนหน่ึง จึงบอกบุญ
มายังทุกท่านที่ต้องการร่วมสร้างมัสยิดได้ร่วม
บริจาคเพื่อสร้างบ้านของอัลเลาะฮ์ให้พี่น้อง
มุสลิมได ้ละหมาดและใช ้ เป ็นสถานที่ท� า
กิจกรรมเพื่อชุมชน ผู ้มีจิตศรัทธาสามารถ
บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาปากพะยูน 
เลขบัญชี 926-104 8013

งานระดมทุนก่อสร้างมุสยิดบ้านม่วงทวน พัทลุงคึกคัก! จุฬาราชมนตรี ประธานในพิธี 
“อนุมัติ อาหมัด” ประธานเปิดงาน คาดได้รายได้ประมาณ 2 ล้านบาท
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สดุอึง้!เดก็นกัเรยีนฮาฟิซเขียนจดหมายถงึพ่อ-แม่ 
ก่อนกองเพลงิคร่าชวิีต-พิธกีรสาวร�า่ไห้อ่านข้อความ

ต่างประเทศ

วันที่ 15 กันยายน ผู้ประกาศข่าวหญิง 
TV3 ของมาเลเซีย ไม่สามารถอ่านข่าว

ต่อได ้ ในขณะก�าลังอ ่านข่าวลูกกตัญญู 
ที่เขียนจดหมายฉบับสุดท้ายให้พ่อแม่ก่อน 
จะเสียชีวิตในเหตุการณ์เพลิงไหม้ไหม้กลาง
กรุงกัวลาลัมเปอร์

เหตุการณ์เกิดเมื่อเช้าวันท่ี 14 กันยายน 
เกิดเหตุเพลิงไฟไหม้โรงเรียนประจ�า Tahfiz 
Al-Quran (ท่องจ�ามหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน) เป็น
เหตุให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิต 24 ศพ พร้อมผู้
ดูแลนักเรียน 2 คน

รายงานว่า สิ่งที่น่าสลดมากกว่า ก็คือ เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน มีผู้

ปกครองของน้องที่เสียชีวิตในเหตุการณ์คน
หนึ่งเอาอาหารและขนมท่ีลูกชอบทานไปให้ท่ี
โรงเรียน ก่อนกลับลูกได้มอบจดหมายกับแม่ 1 
ฉบับ ในรายละเอียดจดหมายระบุว่า

“คุณพ่อและคุณแม่ของลูก ลูกต้องขออภัย
ทุกๆ อย่างที่ลูกคนน้ีท�าผิด ลูกรักพ่อกับแม่
มาก ขอบคุณที่เล้ียงดูลูกมาตลอด ลูกไม่รู้จะ
ตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่อย่างไร ลูกจะตั้งใจ
เรียนท่องจ�าอัลกุรอ่านและขอพรจากพระเจ้า
ให้พ่อกับแม่ได้เข้าสวรรค์ชั้นสูงสุด”

นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัก ได้แสดงความ
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ให้ส่ังให้ตรวจ
สอบสาเหตุและให้การช่วยเหลือ



ดไูบจบัตา 10 เซเลบ็สาวไทยคนดงั
สงสัยมี “ซัมธิง้” ส่งเดก็สาวสนองอาหรบั

รายงานข่าวจากสถานเอกอัคราชทูตแห่ง
หนึ่งในประเทศอาหรับ ระบุว่า ทางการสหรัฐ
อาหรับเอมิเรสต์ ได้ข้ึนบัญชีจับตาสาวไทย 
ประมาณ 10 คน อาจกระท�าความผิดในข้อหา
ค้ามนุษย์ น�าหญิงสาวเข้าไปค้ากามท่ีดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และบางคนอาจค้ากาม
เสียเอง โดยมีรายงานว่า หญิงสาวคนหน่ึงวัย
ระหว่าง 30-40 ปี มีผู้ใหญ่เคยท�างานสถานทูต
แห่งหนึ่ง มีธุรกิจที่น่าสงสัยที่ดูไบ ในการจัดหา

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ
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ผู้หญิงไปสนองตอบผู้ชายที่ดูไบ ธุรกิจของเธอ
คนน้ีจะผูกพันอยู ่กับงานอีเวนต์ งานไหนที่
ต้องการผู้หญิงไปสนองตับผู้ชายที่มางานก็จะ
ใช้บริการของเธอ แม้มีข้อมูลแต่ทางการยังต้อง
แสวงหาหลักฐานเพื่อให้การจับกุมกวาดล้าง
เป็นไปอย่างรัดกุม แต่การแสวงหาหลักฐาน
ค่อนข้าวยาก เนื่องจากเป็นการตกลงระหว่าง
บุคคลและเป็นการสมยอมของทุกฝ่าย

มีรายงานว่า การจัดหาสาวไทยเพื่อชาย

หนุ ่มจากอาหรับเกิดขึ้นทั้งในยูเออีและใน 
ประเทศไทย มีสาวไทยหลายคนท�ามาหากินใน
ลักษณะนี้อย่างเป็นล�่าเป็นสัน โดยเฉพาะ
บรรดาเซเล็บที่โชว์ตัวโชว์หน้าโชว์ความสวย
ตามหน้าโซเชียล หลายคนมีเบื้องหลังที่แสน
รันทด บ้างคนท�าตัวเป็นเก็บของชาวอาหรับ 
เม่ือชาวอาหรับเดินทางมาไทย เธอก็จะเดิน
ทางจากต่างจังหวัดมากรุงเทพฯ เพื่อสนอง
ตอบด้านกามารมณ์ จะเห็นภาพพวกเธอถ่าย
ภาพที่หรูๆ โชว์ตามโซเชียล โดยมักจะไม่ม ี
รายละเอียดอะไรมากนัก เพราะไม่สามารถ
เปิดเผยได้ เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น การจัดหา
หญิงสาวจึงเกิดขึ้นทั้งในไทยและในอาหรับ 
การแสวงหาหลักฐานจึงเป็นไปได้ยาก แต่
สังคมสังเกตุได้ไม่ยาก จากภาพที่ปรากฎใน 
โซเชียล ที่มักเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียว 
โชว์รูปเพียงคนเดียว ไม่มีเพ่ือนมีกลุ่มที่ไปด้วย 
เนื่องจากคนที่ไปด้วยไม่อาจเปิดเผยได้

“เจ้าหน้าที่อาจท�าได้แค่จับตาดู ไม่อาจหา
ลักฐานที่ชัดเจนเพื่อด�าเนินคดีได้ ยกเว้นมีผู้เสีย
หายมาแจ้งความ กรณีนี้จะเกิดกับคนท่ีถูก
หลอกเข้ามา หรือมีการกระท�าที่รุนแรง แต่
ส่วนใหญ่เป็นการยินยอมของทุกฝ่าย จึงยาก
จะหาหลักฐาน”
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เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

สสว. ปลืม้ “SMEs Go Online!” กว่า 4 หม่ืนผลติภณัฑ์
ข้ึนขายบนเว็บไซต์ชัน้น�า สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�า

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อม (สสว.) ร ่วมกับ

ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัด
แถลงผลความส�าเร็จในโครงการส่งเสริม
พัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ SMEs ปี 
2560 กิจกรรมพัฒนาและเตรียมความพร้อม
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์

นางสาลินี วังตาล ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือ สสว. เปิดเผยผลส�าเร็จของโครงการส่ง
เสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ SMEs  
หรือ “SMEs Go Online” ที่ผู้ประกอบการ 
SMEsและวิสาหกิจชุมชน น�าสินค้าและบริการ 
กว่า 75,100 ผลิตภัณฑ์ จากท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย สมัครเข้าร่วมโครงการ และ
ทั้งหมดได้รับการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสสว.ตั้งเป้าให้ได้ 100,000 
ผลิตภัณฑ์ ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยใน
จ�านวนนี้มีสินค้าขึ้นขายในตลาดอิเล็กทรอนิกส์
แล้วไม่น้อยกว่า 44,108 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหาร นับเป็นอีกหนึ่ง
ก้าวความส�าเร็จในการสร้างผู้ประกอบการท่ีมี
ศักยภาพ และยกระดับคุณภาพสินค้าและ
บริการ SMEs ตลอดจนการพัฒนาวิสาหกิจให้
มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการเข้าถึงตลาด 
โดยเฉพาะการตลาดอีคอมเมิร์ซ ท่ีก�าลังได้รับ
ความนิยมในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในการต่อย
อดโครงการระยะต่อไป ต้องมุ่งเน้นช่วยเหลือ 
ผู ้ประกอบการให้ขายสินค้าได้โดยใช้เทคนิค

การขายและการโปรโมทสินค ้าที่ ทันสมัย 
น�าบาร์โค้ดมาใช้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนา
ช่องทางในการขนส่งสินค้าให้ถูกลงเพื่อรองรับ
ตลาดออนไลน์ที่โตขึ้นซึ่งเบื้องต้นได้พูดคุย 
กับเอกชนรายใหญ่เพื่อรองรับไว้แล้ว นอกจาก
นี้ต้องพัฒนาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานให้ได้
รับการรับรอง

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ�านวย
การส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
กล่าวถึงความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าวว่า เป็นการผสานความร่วมมือระหว่าง 
ETDA กับ สสว. ในการเข้าไปช่วยเหลือและ 
ยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs และ OTOP รวมถึงการบ ่มเพาะ 
ผู ้ประกอบการ โดยมูลค่าการซ้ือขายตลอด
โครงการตั้งเป้าไว้ที่ 210 ล้านบาทภายปีหน้า 
โดยตั้งแต่ด�าเนินโครงการมาถึงปัจจุบันมียอด
มูลค่าอยู่ที่ 20 ล้านบาทโดยในส่วนของ ETDA 
ที่เข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งการท�าธุรกิจ 
สู่อีคอมเมิร์ซ และท�าให้มีสินค้าหรือบริการได้
รับการพัฒนาความพร้อมเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอ 
นิกส์จ�านวน 32,389 ผลิตภัณฑ์ และสามารถ
สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ และผู้ให้
บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่นิยมจ�านวน 
7 บริษัทประกอบด้วย Lazada, Shopee, 
Weloveshopping, TARAD.COM, PCHome,  
11street, Lnwshopรวมถึงสมาคมผู้ประกอบ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย และสมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย ซึ่งในวันนี้ (31 ส.ค.) ได้มีการ 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ด้านการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 
ระหว่าง ETDA กับ 9 เครือข่าย ซ่ึงการท�า 
MOU ดังกล่าวคาดว่าจะท�าให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ได้มีโอกาสน�าสินค้าขึ้นไปขายบนตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

“โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือที่
ส�าคัญของ สสว. และ ETDA ในการช่วยกันขับ
เคล่ือนเศรษฐกจิและสังคมดจิิทลั โดยมุง่พัฒนา 
ศกัยภาพและยกระดบัการท�าอีคอมเมร์ิซ พฒันา 
ช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวม
ทั้งสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ 
เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur 
ในยคุ Thailand 4.0 ซึง่ภาครัฐพร้อมสนบัสนนุ 
อย่างเตม็ทีแ่ละจะมโีครงการต่อยอดระยะที ่ 2” 
นางสุรางคณา กล่าว

นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ผู้ประกอบการ
หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ เล่าว่า จากที่
ประสบปัญหาจากการประกอบธุรกิจและเป็น
หนี้กว่า 20 ล้านบาท หันมาฟลิกฟื้นโดยหันมา
แปรรูปหนังปลากะพงมาจ�าหน่ายและเมื่อเข้า
สู่ตลาดออนไลน์ท�าให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น
และสามารถส่ังซือ้และส่งของให้ลกูค้าได้โดยตรง

นายวันชาญดี ยะดีอาแว ผู้ประกอบการ
น�้าแกงส้มส�าเร็จรูป กล่าวว่าหลังน�าธุรกิจเข้าสู่
การขายออนไลน์ นับเป็นช่องทางการขายหลัก
ของกิจการ และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วท�าให้
ได้รบัความรูเ้พิม่ท้ังในส่วนของการพฒันาสินค้า 
ให้มีคุณภาพ ปรับปรุงรูปแบบแพคเก็จ การยืด
อายุสินค้าให้อยู่ในตลาดได้
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วันที่  13 สิงหาคม ที่ปอเนาะบ ้านตาล 
จ.นครศรีธรรมราช ได้มีพิธีลงนามความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย
(UKM) กับโรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะ 
บ้านตาล) มีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
เลขาธิการอาเซียน เป ็นสักขีพยานความ 
ร่วมมือ โดยดร.อิมราน บิน อับดุลเลาะฮ์ รอง
อธิการบดี UKM และอ.พงศ์ศิลป์ พิศสุวรรณ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตโรงเรียน ประทีปศาสน์ เป็น
ตัวแทนลงนาม

คณาจารย์จาก UKM จ�านวน 12 คน  
น�าโดยรองอธิการบดี เดินทางมาจากมาเลเซีย
มายังปอเนาะบ้านตาลเพื่อลงนามความร่วมมือ
ในข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งนับเป็นข้อตกลงใน 
การให้ความร่วมมือ การช่วยเหลือปอเนาะ
บ้านตาลในการเรียนการสอนภาษามลายู 
ภาษาอังกฤษและวิชาการอื่นๆ

“ปอเนาะบ้านตาล” ก่อตั้งโดยตระกูล 
“พิศสุวรรณ” ตั้งแต่ปี 2484 เพื่อสอนด้าน
ศาสนาอิสลามแก่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัด

มหา’ลัยแห่งชาติมาเลเซียเซ็นต์ MOU ปอเนาะบ้านตาล
ส่งเสริมภาษามลายูสร้างเยาวชนสู่อาเซียน

ร า ย ง า น พิ เ ศ ษ
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โดย…ชุมพล ศรีสมบัติ

นครศรีธรรมราชและใกล ้ เคียง ต ่อมาได ้ 
จดทะเบียนยกฐานะเป็นโรงเรียนสอนและ
บูรณาการทั้งศาสนาและสามัญ ตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับอาชีวะศึกษา 
ป ัจจุบันมีนัก เรียนประมาณ 1,700 คน 
ทั้งหมดเป็นนักเรียนประจ�า

ขณะที่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย 
ก ่อตั้งเมื่อ 1974 ตั้งอยู ่ ในกัวลาลัมเปอร ์ 
มาเลเซีย เปิดสอน 13 คณะ มีนักศึกษา
มากกว่า 28,000 คน คณาจารย์กว่า 3,000 
คน เจ้าหน้าท่ีอีกนับ 10,000 คน ได้ระบุใน
ค�าขวัญว่า เป็น “ผู้พิทักษณ์อัตลักษณ์มลายู” 
มีนักศึกษาไทยเรียนอยู ่ประมาณ 50 คน 
เพิ่งมีโครงการแลกเปล่ียนน�านักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขต
ปัตตานี ปีละ 10 คนไปเรียนรู ้ภาษาและ
วัฒนธรรมมลายูที่มาเลเซีย เมื่อปี 2560

ในความร่วมมือระหว่าง UKM กับปอเนาะ
บ้านตาล ทาง UKM จะให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนประทีปศาสน์ในการถ่ายทอดภาษา

มลายู โดย UKM จะกลับไปจัดท�าหลักสูตร
ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ วัฒนธรรม เพื่อ 
มาสอนคณะครูโรงเรียนประทีปศาสน ์ใน 
ระยะแรก ก ่ อนจะขยายไปยั งนั ก เรี ยน 
ต่อไป รวมทั้งจะส่งอาจารย์และนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้ามาท�าวิจัยและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงเรียนประทีปศาสน์ 
และชุมชุนมุสลิมในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

ทั้งน้ี ภาษามลายู เป ็นภาษาท่ีมีความ
ส� า คัญในอา เซี ยน  ในจ� านวนประชากร
ประมาณ 600 ล้านคนของอาเซียนมีจ�านวน
ประมาณ 300 ล้านคน พูดภาษามลายูหรือ 
อินโดนเชียเรียกว่า “บาฮาซา” การมีความรู้
ด้านภาษามลายูจึงเป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารกับเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้ง 
ในด้านสังคม ด้านธุรกิจและความร่วมมือ 
ด้านต่างๆ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ให้กับประเทศไทยในการการท่องเที่ยว การค้า 
และอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน

UKM เซน็ต์เอม็โอยู ช่วยปอเนำะบ้ำนตำลถ่ำยทอดภำษำมลำยู เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ควำมรู้ของเยำวชนมุสลิมไทย
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วันที่ 12 สิงหาคม ในโอกาสที่ผู้บริหารบริษัท 
อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
แห ่ งชา ติมา เล เซีย  เดินทางมาเยี่ ยมชม 
โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) 
จ.นครศรีธรรมราช เด็กนักเรียนได้ออกมา
ละหมาดกลางสนามหญ้า หน ้าโรงเรียน 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน
ได ้สอนให ้ตระหนักถึงคุณค ่าแห ่งอิสลาม 
สิ่งที่นักเรียนชาย-หญิงต้องน�าไปปฏิบัติ ในการ
ด�าเนินชีวิต ในการท�างาน การเป ็นผู ้น�า
ครอบครัว

บรรยากาศเด็กนักเรียนปอเนาะบ้านตาลละหมาดกลางสนามหญ้า 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ สอนให้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งอิสลาม

อิสลาม
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แต่งงานกบัอสิลาม ท�าไมต้องเปลีย่นศาสนา ?
การแต่งงาน เป็นการผูกนิติสัมพันธ์

ระหว่างชายหญิงที่จะร่วมชีวิตคู ่
และสร้างครอบครัว ลองคิดดูเอาเถิดว่า 
ครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกที่ถือศาสนาต่างกัน 
มีความเชื่อต่างกัน มีวิถีชีวิตอันสืบเนื่องจาก
ค�าสอนของศาสนาต่างกัน มีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาต่างกัน ครอบครัวนั้นจะ
เป็นเช่นใด?

พ่อไปมัสญิด แม่ไปวัด ลูกไปโบสถ์ พ่อไม่
กินเนื้อสุกร แต่แม่กับลูกกินเนื้อสุกร ในบ้านมี
รูปเคารพทั้งพระพุทธรูป ไม้กางเขน รูปเหมือน
พระแม่มารี เวลาพ่อเสียชีวิตจะเอาไปฝังหรือ
ว่าจะเอาไปเผา

สัพเพเหระและสารพันป ัญหาในบาง
ค ร อ บ ค รั ว  พ ่ อ เ ป ็ น มุ ส ลิ ม  แ ม ่ เ ป ็ น
พุทธศาสนิกชน ลูกจะถือศาสนาตามผู้ใดเล่า! 
ถ ้าลูกจะเป็นมุสลิมตามพ่อ แล้วแม่จะคิด
อย่างไร? เพราะจะไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองของ
ลูกเสียแล้ว แต่ถ้าลูกจะเป็นพุทธตามแม่ พ่อก็
ย่อมล�าบากใจและบกพร่องในฐานะของความ
เป็นพ่อที่ต้องให้ศาสนาแก่ลูกและภรรยา

ทางออกของปัญหาก็คือต้องเป็นสักอย่าง
หนึ่งให ้ชัดเจน แต่ละศาสนาย่อมมีกรอบ 
และหลักค�าสอนในการรักษาสถานภาพแห่ง
ศาสนิกชนของตน ไม่มีศาสนาใดยินดีต่อการ
ออกนอกกรอบและหลักค�าสอนของศาสนิกชน
ในศาสนาของตน

ดังนั้น คนในศาสนาเดียวกันแต ่งงาน
กันเองนั่นย่อมเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิด
ขึ้นในกรณีนี้ได้ดีที่สุด ต่อเมื่อชายหญิงถือกัน
คนละศาสนาและประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็
ต้องเลือกเอาว่าตนจะถือศาสนาใด จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่อิสลามจะยินดีให้ศาสนิกชนของตน
เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น

คนต่างศาสนา จึงต้องเข้ารับอิสลาม เพื่อ
ให้มีชีวิตคู ่ เป ็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ครรลองของศาสนา นี่เป็นเงื่อนไขในการผูกนิติ
สัมพันธ์ระหว่างชายหญิง การมีชีวิตคู่หรือการ
แต่งงานเป็นเรื่องของการยอมรับโดยสมัครใจ
ระหว่างชายหญิง ถ้าประสงค์จะอยู ่ร่วมกัน
ฉันท์สามีภรรยาก็ต้องยอมรับในเงื่อนไขดัง
กล่าว จะว่าเป็นการบังคับกันคงไม่ใช่เพราะนี่
เป็นกติกาที่ก�าหนดเอาไว้

เ หมื อนอย ่ า งกรณี ของบุ คคลที่ เ ป ็ น 
ส.ส.หรือ ส.ว. คนที่จะมีสิทธิลงรับการเลือกตั้ง
เป็นคนไทยคือมีสัญชาติไทย ต้องมีคุณสมบัติ

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด ถ้าคุณไม่ใช่คนไทย
คุณก็ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ อย่างนี้เรียกว่า 
ไปกันสิทธิหรือเอาเปรียบคนต่างด้าวที่ไม่มี
สัญชาติไทยได้หรือไม่? หรือจะเรียกว่าเป็นการ
บังคับใช่หรือไม่? ว่าต้องเป็นคนไทยเสียก่อนถึง
จะเป็นส.ส.หรือส.ว.ได้ ก็คงไปเรียกเช่นนั้นไม่
ได้ เพราะน่ีคือกติกาหรือเงื่อนไขท่ีถูกก�าหนด
ไว้นั่นเอง

ดังนั้น เมื่อประสงค์จะใช้ชีวิตคู ่ก็ต้องท�า 
ตามกติกาคือเป็นศาสนิกชนในศาสนาเดียวกัน 
เ หตุ นี้ เ อ ง ศ าสนาอิ ส ล ามจึ ง ย อม รั บ ใ น
สถานภาพของคู ่สามีภรรยาที่ ถือศาสนา
เดียวกันส�าหรับบุคคลต ่างศาสนิกโดยไม ่
พิจารณาว ่าขั้นตอนในการแต ่งงานว ่ามี 
พิธีการอย่างไร เช ่น สามีและภรรยาเป็น
พุทธศาสนิกชนทั้งคู่

การร่วมประเวณีก็ย่อมมิใช่การผิดประเวณี 
ลูกที่เกิดมาก็ย่อมมีสิทธิโดยชอบในการสืบสกุล
และสืบมรดก มิใช่ลูกนอกสมรสแต่อย่างใด 
และถ้าหากว่าท้ังสามีและภรรยาเข้ารับอิสลาม
ทั้งคู่ก็ไม่ต้องแต่งงานใหม่ อย่างนี้เป็นต้น

เรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ อิสลามมิได้
บังคับให้ชนต่างศาสนิกมาแต่งงานกับคน
มุสลิม และการบังคับให้ชนต่างศาสนิกมาถือ
ศาสนาอิสลามก็เป็นส่ิงที่อิสลามปฏิเสธ หาก
จะถือเอาประเด็นการเปล่ียนศาสนาของคนที่
ต้องการแต่งงานกับคนมุสลิมมาเป็นข้อโจมตีก็
คงไม่เป็นธรรม เพราะจ�านวนของคนที่เข้ารับ
อิสลามเนื่องจากการแต่งงานยังเป ็นเรื่อง

อิสลาม

เฉพาะของคนบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้น
อิสลามส่งเสริมและบัญญัติให้คนมุสลิม

เลือกคนมุสลิมด้วยกันในการครองชีวิตคู่และ
การครองชีวิตคู ่ (แต่งงาน) ในทัศนะของ
อิสลามก็มิใช่เป็นเพียงแค่จารีตประเพณีทาง
สังคมเท่านั้น

แต่อิสลามถือว่า การแต่งงานเป็นเรื่องของ
ศาสนาที่มีบทบัญญัติก�าหนดเอาไว้ และเมื่อ
เรื่องการแต่งงานเป็นบทบัญญัติทางศาสนาจึง
มีการก�าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขเอาไว้

กระนั้น ก็มิได้หมายความว่า อิสลามปิด
โอกาสของคนต่างศาสนิกในการแต่งงานกับ
ชายมุสลิมไปเสียทุกกรณี ดูตัวอย่างของการ
อนุโลมให้สมรสกับสตรีชาวคัมภีร์ (นัศรอนี
ยะฮฺและยะฮูดียะฮฺ) นั่นประไร? สตรีชาวคัมภีร์
ที่เป็นภรรยาของชายมุสลิมก็คงถือในศาสนา
เดิมของนางอยู่เช่นเดิม สามีที่เป็นชายมุสลิม
จะบังคับให้นางเข้ารับอิสลามนั้นไม่ได้ด้วยซ�้า
ไป

สรุปง่ายๆ ก็คือ หากชนต่างศาสนิก เช่น 
พุทธศาสนิกชนจะแต่งงานก็ควรแต่งงานกับ
คนในศาสนาเดียวกับตน ซึ่งมีให้เลือกอย่าง
มากมาย แต่ถ้าจะแต่งงานกับคนมุสลิมก็ต้อง
ยอมรับกติกาที่ศาสนาอิสลามก�าหนดเอาไว้  
ถ ้ ายอมรับไม ่ ได ้ก็ ให ้ เ ลือกคู ่ครองที่ เป ็น
พุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน ปัญหาข้อน้ีก็ย่อม
ไม่เกิดเพราะไม่ต้องเปลี่ยนศาสนาและอิสลาม
ก็ไม่ได้บังคับให้พุทธศาสนิกชนต้องมาแต่งงาน
กับชาวมุสลิมเป็นหลักเดิมอยู่แล้ว!
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เลขาฯศอ.บต. ระบสุอบแล้วไม่มีมูล
“ผู้ใหญ่ล่วงละเมิดทางเพศ” ลกูจ้าง

ส่วนกลางรกุสอบต่อ	ข้าราชการมุสลิมยันเป็นพยาน

ในประเทศ

นายศภุณฐั สรินัทวเินต ิเลขาธิการ ศอ.บต. 
แถลงว่า หนังสือกล่าวหาตามท่ีเป็นข่าวน้ัน 
เป็นเพียง “บัตรสนเท่ห์” ท่ีไม่มีการลงช่ือ 
ผู้ร้องเรียน เนื้อหาอ้างถึงผู้บริหาร ศอ.บต. 2 
คนว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาว และบังคับให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นมุสลิมดื่มของมึนเมาในการประชุมที่ 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึง่ไม่เป็นความจรงิ 
เรือ่งนีเ้กดิขึน้มานานแล้ว เคยมกีารสอบข้อเทจ็จรงิ 
แต่ผลสรุปคือไม่มีมูล

“ท่านแรกถูกร้องว่าบังคับให้เด็กมุสลิม 
ดื่มเหล้า และมีการลวนลาม บังคับขู่เข็ญว่า 
จะย้ายออกจากงาน ก็ไม่เป็นความจริง ผมเอง
อยากเรียนว ่า ศอ.บต.คือหน่วยงานหลัก  
ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ ท่ีน่ีมีการอบรม
ข้าราชการ ทุกปี ข้าราชการท่ีย้ายมาใหม ่
หรือมาบรรจุใหม่ก็จะต้องมาอบรมท่ีน่ีทั้งสิ้น 
เพื่อไม่ให้มีการสร้างเงื่อนไข เพราะฉะน้ันสิ่งท่ี
เกิดขึ้น การร ้องเรียนตามบัตรสนเท่ห ์ น้ัน 
เป็นการใส่ร้ายกันมากกว่า ส่วนเรื่องท่ีอ้างว่า  
ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน มีพฤติกรรม มีภรรยาน้อย 

ก็ไม่เป็นเรื่องจริง”
เลขาธิการ ศอ.บต.ยังบอกอีกว่า การร้อง

เรยีนครัง้นีเ้ป็นบตัรสนเท่ห์ ท�าให้ข้าราชการดีๆ  
เสียก�าลังใจมาก เพราะต้องเสียเวลาท�างานมา
แก้ข่าวที่ไม่เป็นความจริง

เลขาธิการ ศอ.บต.ย�้าด ้วยว ่า เรื่องนี ้
ได้ด�าเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นไปแล้ว 
ไม่พบข้อมูลความผิดแต่ประการใด แต่หาก 
ผู้บังคับบัญชาต้องการให้สอบข้อเท็จจริงใหม่
เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจ ผู้ถูกกล่าวหาท้ังสอง
ก็ยินดีที่จะให้สอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

ส�านักข่าวอิศรา รายงานว่า เอกสารร้อง
เรียนเรื่องนี้ ถูกส่งถึงหน่วยงานความมั่นคงใน
ส่วนกลาง และทางส่วนกลางได้ตรวจสอบ
เบื้องต ้นแล ้วพบว ่ามีมูลพอที่จะสอบสวน 
ข้อเท็จจริงต่อไปได้ เพราะผู้ร ้องเรียนอ้าง
พยานยืนยัน โดยพยานก็เป็นข้าราชการหญิง
ใน ศอ.บต. มีการระบุช่ือ-สกุลชัดเจน และ 
“ทีมข่าวอิศรา” ได้ตรวจสอบไปยัง ศอ.บต.
แล้ว ก็ได้รับค�ายืนยันว่าข้าราชการหญิงผู้นี้มี
ตัวตนจริง และพร้อมเป็นพยาน

นอกจากนั้น ในหนังสือร้องเรียนระบุชื่อ
ข้าราชการชายมามากกว่า 2 คน มีระดับ 
ผู้อ�านวยการกองด้วย แต่เลขาธิการ ศอ.บต.
ชี้แจงยืนยันเพียง 2 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของ ศอ.บต. นอกจากนั้นยังมีข้อ
กล่าวหาเรื่องการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย  
จัดประชุมนอกสถานที่บ่อยๆ และน�ารถยนต์
ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวด้วย แต่ประเด็น
เหล่านี้ท่านเลขาฯไม่ได้ชี้แจง

“ตามปกติ เรื่องบัตรสนเท่ห ์ จะไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่ 
เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นการกล่ันแกล้ง ใส่ร ้ายป้ายสีกัน 
ส่วนใหญ่จะฉีกทิ้ง เว้นแต่ผู ้ที่รับร้องเรียนเห็นว่า เหตุผลที่ 
ร้องเรียนนั้นมีความเป็นไปได้ แต่ผู ้ร ้องไม่ลงช่ือ เพราะกลัว
อิทธิพล จึงจะรับพิจารณา แต่กรณีนี้เป็นการร้องเรียนลอยๆ 
มากลั่นแกล้ง ท�าให้ข้าราชการดีๆ เสียก�าลังใจมาก อย่างกรณีมี
การร้องเรียนว่าออกจากขนอม (นครศรีธรรมราช) ไปสตูล ก็พบ
ว่าผู้ถูกร้องเรียนก็ไม่ได้เดินทางไป จึงท�าให้เช่ือว่าเป็นการใส่ร้าย
กันมากกว่า เจตนาให้เกิดความไขว้เขว เสียก�าลังใจกันมากกว่า”

ตามที่มีการร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งลวนลาม และมีสัมพันธ์เชิง

ชู้สาวกับข้าราชการหญิง รวมถึงลูกจ้างท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั้น เมื่อวันอังคารท่ี 29 ส.ค.
60 เลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานแห่งนี้ ได้ออกมาแถลงปฏิเสธข้อ
กล่าวหาทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 2 คนไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา
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องค์กรมุสลมิจับมือเปิดโครงการสร้างสมัพันธ์
ช่วยเหลอืฟ้ืนฟูผู้ประสบภยั สกลนคร

4 ก.ย.60 ได ้มีพิธี เป ิดโครงการสร ้าง 
สัมพันธเพื่อช่วยเหลือดูแลฟื้นฟูผู ้ประสบภัย
หลังน�้าลด จ.สกลนคร สถานอามานา บ้าน 
ดงยอ จังหวัดสกลนคร โดยความร่วมมือ 
ขององค์กรมุสลิมหลายองค์กรท่ีร่วมกันช่วย
เหลือผู ้ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยน�้าท่วม 
อาทิ  มู ลนิ ธิ เ พ่ื อศูนย ์ กลางอิ สลามแห ่ ง
ประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ�า
กรุงเทพมหานคร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮา
ลาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น มีดร.ปรีดา 
ประพฤติชอบ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
และพัฒนามุสลิมอีสาน เป็นประธ่านเปิด
โครงการเพื่อช่วยเหลือดูแลู ้ประสบภัยหลัง 
น�้าลด โดยในการเปิดโครงการมีการแจกทุน
การศึกษาแก่เยาวชนที่ประสบภัย โดยมีพี่น้อง
มุสลิม จ.สกลนคร และใกล้เคียง ชาวบ้าน 
ในพื้นที่ พระสงฆ์ร่วมเปิดโครงการ



2017/MTODAY VAREITY/27

ประมวลภาพจฬุาราชมนตรแีละคณะน�าสิง่ของ
บรจิาคไปมอบให้พ่ีน้องสกลนครทีป่ระสบภยัน�า้ท่วม

วันที่ 14 สิงหาคม นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะ ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการพิเศษแก้ปัญหาภาคใต้, เครือข่ายมนุษยธรรม ส�านัก
จุฬาฯ, สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย น�าโดยนางดาวดวงใจ ปาลาเล่ นายกสมาคมฯ สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคใต้ น�าโดย
นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมฯ นางฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเพืีอ
ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีนายวินัย สวัสดิ์มณี กรรมการฯ เป็นตัวแทน และยังมีวงดนตรีแฮมเมอร์ไปร่วมด้วย

เวลา 10.00 น.จุฬาราชมนตรี และคณะได้เดินทางไปแจกสิ่งของแก่ชาวบ้านที่วัดชิงชุม อ.เมือง สกลนคร จากนั้น เดินทางไปที่มหาวิมยา
ลัยราชภัฎสกลนครเพื่อเยี่ยมเยือนอาสาสมัคร ที่ช่วยกันปรุงอาหาร บรรจุสิ่งของบริจาค และได้เดินทางไปแจกสิ่งของให้ชาวบ้าน ณ ที่ท�าการ 
อบต.โคกกล่อง อ.เมือง สกุลนคร และ อบต.่มวงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร สร้างความยินดีให้กับพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง บรรยากาศเป็นไปอย่าง
อบอุ่น

ในประเทศ



ชาวรสัเซียสดุทน ชมุนมุหน้าสถานทตูประท้วงรฐับาลเมียนมาใช้ความรนุแรงปราบโรฮิงญา

ต่างประเทศ

ชาวอนิโดฯประท้วงหน้าสถานทตูเรยีกร้องออง ซานซูจี คืน “โนเบล” ด้าน “โจโค วิโดโด้” ขอเมียนมายุตคิวามรนุแรง

วันที่ 3 สิงหาคม ชาวรัสเซียหลายร้อยคน
ได้ชุมนุมหน้าสถานทูตเมียนมา ท่ีมอสโค 
ประท้วงรัฐบาลเมียนมาก่อเหตุปราบปราม 
ชาวโรฮิงญาด้วยวิธีรุนแรง จนมีผู ้ เสียชีวิต
หลายร้อยคน

รอยเตอร์ 3 สิงหาคม/ประธานาธิบดี โจโค  
วิโดโด้ ประธานาธิบดีอินโดนีเชีย ได้ส่งหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เมียนมา เรียกร ้องให ้รัฐบาลเมียนมายุต ิ
การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามมุสลิม 
โรฮิงญา หลังมีการขว้างระเบิดน�้ามันเข้าใส่ 
เอกอัคราชทตูเมยีนมาในอินโดมเีซยีทีจ่าการ์ต้า

เมื่ อกลางดึก คืนวันอาทิตย ์  ได ้ มี คน 
ร้ายขว้างระเบิดน�้ามันใส่สถานเอกอัคราชทูต 
เมียนมาในจาการ์ตา เพื่อต่อต้านเมียนมาที่ใช้
ก�าลังในการปราบปรามชาวโรฮิงญา ซ่ึงชาว 
อินโดนีเซียประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดไม่อาจ
ยอมรับได้ ซึ่งต�ารวจเปิดเผยว่าเหตุระเบิดส่ง
ผลให้เกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อย บริเวณชั้น 2 
ของอาคารที่อยู่ด้านหลังสถานทูต

ห ลั ง จ ากนั้ น ในวั นอา ทิตย ์ ไ ด ้ มุ ส ลิ ม 
อินโดนเซีย ประท้วงหน้าสถานที่ เมียนมา  
เรียกร้องให้อองซาน ซู จี ลาออกจากการ 
รับรางวัลโนเบลไพรซ์ สาขาสันติภาพพร้อม
ร้องเรียนใหรัฐบาลอินโดเซียแสดงท่าทีต ่อ
การกระท�ารุนแรงของรัฐบาลเมียนมา

โจโค วิโดโด้ จึงได้ส่งหนังสือผ่านรมว. 
ต่างประเทศ ให้รัฐบาลเมียนมาใช้แนวทาง 
สันติในการแก้ไขปัญหา และให้คณะจาก
สหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หลังจากก่อนหน้านี้ รัฐบาลเมียนมาไม่อนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ของยูเอ็นไปเข้าไปยังที่เกิดเหตุ 
พร้อมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ มาร์ซูด้ี เดินทางไปเจรจาแก้

ปัญหา
รฐับาลอนิโดนเีซยี ได้เร่งให้ความช่วยเหลอื 

ด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา โดยมาร์ซูดี 
รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางไป
บังคลาเทศเพื่อให้การช่วยเหลือผู้อพยพ

ปัญหาชาวโรฮิงญา ที่มีอยู ่ 1.1 ล้านคน 
ในรัฐยะไข่ เป็นปัญหาที่ท้าทายรัฐบาลชาว
พุทธที่น�าโดยออง ซาน ซูจี โดยมีชาวโรฮิงญา
มากกว่า 73,000 คนอพยพอยู่ในบังคลาเทศ

ส�าหรับเหตุความรุนแรงล่าสุดในรัฐยะไข่ 
news24 รายงานโดยอ ้างข ้อมูลรัฐบาล 
เมียนมาว่า มีผู้เสียชีวิตประมาณ 400 ราย ใน
จ�านวนนี้ 370 คน เป็นชาวโรฮิงญา
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VARIETY

สุดยอดเด็กปอเนาะบ้านตาล! 
“สุไรยา ชราหวาน” ได้ทุน AFS ไปเรียนสหรัฐฯ 

ยืนยันจะสวมฮิญาบตลอดเวลา

นางสาวสุไรยา ชราหวาน ก�าหนดเดินทางไปเรียนรู ้ใน
ประเทศอเมริกา ตามโครงการ AFS ประจ�าปี 2017 ณ 

มลรัฐเทกซัส ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองและมอบสิ่งดีๆ แด่เธอขอ
อิสลามจงงอกงามในจิตใจและเป็นแบบอย่างของมุสลิมะฮฺที่ดีแก ่
ผู้พบเห็นทั่วไป

เธอยืนยันว่า ตลอดเวลาท่ีเรียนในสหรัฐฯ จะสวมฮิญาบ เพราะ
ฮิญาบช่วยปกป้องสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

นางสาวสุไรยา ชราหวาน เธอมีความมุ่งม่ัน และกล้าที่จะท�าฝันให้
เป็นจริงเธอพยายามและไม่ย่อท้อ แม้จะพบอุปสรรคมากมาย เธอเชื่อ
ว่า “ความส�าเร็จไม่มีข้อยกเว้น”

เธอเป็นผู้น�าเธอเป็นเยาวชนต้นแบบท่ีสนใจในการศึกษาเธอภูมิใจ
และมุ ่งมั่นในการรักษาและด�ารงความเป็นมุสลิมะฮฺที่ดีเธอเป็นแรง
บันดาลใจและแบบอย่างของน้องๆ เราภูมิใจในตัวเธอ

ด้วยรักและดุอาอฺ
เพื่อนๆ นักเรียน คณะครู และผู้บริหาร

Miss Suraiya, Pride of Pondok Bantan. 

She is not only excellent in English but 

also good in Islamic studies especially in 

Quranic Studies. She is a leader, a student 

counselor and sometime an Imam who 

leads prayer at girls Mosque at Pondok 

Bantan.

We pray for her bright future and  

waiting for her success as an AFS student 

in a year ahead. InshaAllah!




