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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



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



เดือนแห่งความเศร้าโศกของคนไทย

ตุลาคม เป็นเดือนท่ีคนไทยได้สูญเสียพระมหากษัตริย ์  
ผู ้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม 
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สวรรคตเมื่อ 13 ตุลาคม 2559 ในวันที่ 26 ตุลามคม 2560 
มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

การจัดพระราชพิธี ตั้งแต่ขบวนพระอิสริยยศ และการพระราชทาน
เพลิงพระศพ เป็นไปอย่างใหญ่สมพระเกียรติเท่าท่ีมนุษย์สามารถท�าได้ 
มีกษัตริย์ พระราชวงส์ ผู้น�าประเทศ เข้าร่วมหลายสิบท่าน 

เป็นครั้งสุดท้ายที่คนไทยได้ท�าให้พระองค์ท่าน แต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่
คนไทยจะท�าตามแนวทางของพระองค์ท่าน ท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ ่
ใช้ในชีวิตประจ�าวันในทุกๆ ด้าน  

น้อมร�าลึกถึงพระองค์ท่านและเดินตามแนวทางแห่งความดีงามของ
พระองค์ท่าน กษัตริย์อันเป็นที่รักของคนไทย

พระภัทรมหาราช

ด้วยจิตคารวะ
บรรณาธิการบริหาร 

บทบรรณาธิการ

ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย : จารกึ ประดู่ บรรณาธิการบริหาร : สมพร หลงจ ิผูจั้ดการฝ่าย 

การตลา่ด : สุปรีข์ยา อามินเซ็น บรรณาธิการข่าวภาคใต้ : มูฮัมหมัด ดือราแม 

บรรณาธิการข่าวภาคเหนือ : ชุมพล ศรสีมบัตร หัวหน้าข่าวสตรี-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
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วันพฤหสับดท่ีี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2560 เป็นวนัท่ีคนไทยท้ังประเทศ 
ต้องโศกเศร้าอีกครั้งกับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

ประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร พระราชพธีิเป็นไป
อย่างย่ิงใหญ่สมพระเกียรติ 

พระราชพิธีเริ่ม เวลา 07:24 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เสด็จพระราชด�าเนินไปในการเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ 
ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพและเครื่องนมัสการบูชา
พระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร ทรงทอดผ้าไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศพระราชา
คณะ 30 รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลอง ลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดล
ไปประดิษฐานท่ีพระยานมาศสามล�าคาน ท่ีประตูก�าแพงแก้วพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯตามไปส่งท่ีชาลาพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท  
มุขเหนือ อัญเชิญพระบรมโกศด้วย พระยานมาศสามล�าคานออกจากพระบรมมหาราช
วัง ถวายนพปฎลมหาเศวตฉัตรคันดาลกางก้ัน แล้วยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ไปยังพระมหาพิชัยราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด�าเนินไปยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพน 
วิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร 20 ไตร ที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ  
พระสงฆ์สดับปกรณ์เท่ียวละ 5 รูป อัญเชิญพระบรมโกศ ข้ึนประดิษฐานในบุษบก 
พระมหาพิชัยราชรถ ยาตราขบวนแห่อัญเชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมาศท้อง 
สนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯตาม

เม่ือขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่อัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู ่ท้องสนามหลวง 
ขณะน้ันสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เสด็จฯ ไปประทับรอท่ีพลับพลายกนอกราชวัต ิ
พระเมรุมาศ เมื่อเทียบพระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัย
ราชรถโดยเกรินบันไดนาคประดิษฐานพระบรมโกศบนราชรถปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวน
พระบรมราชอิสริยยศ ส�าหรับเวียนพระเมรุมาศ 

เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯตามพระบรม
โกศเวียนพระเมรุมาศ ครบ 3 รอบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จฯไปประทับ ณ พระที่นั่งทรงธรรม เทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระ
เมรุมาศอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน ปิดพระฉากและพระ
วิสูตร ประกอบพระโกศจันทน์ ตั้งแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดพระฉากและพระวิสูตร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จข้ึนพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทองน้อยถวายราช 
สักการะพระบรมศพ เสด็จลงจากพระเมรุมาศ เสด็จข้ึนผ่านพระที่นั่งทรงธรรมไป
ประทับรถยนต์พระที่นั่งหลังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้น ไปถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระราชพิธี
ทางการ) ระหว่างท่ีพระบรมศพประดิษฐานท่ีพระเมรุมาศ มีพระพิธีธรรมสวดพระ
อภิธรรมบนบุษบกซ่างทั้ง 4 ซ่าง ทั้งกลางวันและกลางคืน จนกว่าจะได้อัญเชิญพระบรม
อัฐิกลับ และมีชาวพนักงานประโคมกระท่ัง มโหระทึก สังข์ แตร กลองชนะ ปี่พาทย์
และประโคมยามตามเวลา

ตลอดพระราชพิธมีพสกนิกรเดินทางไปร่วมพระราชพิธีนับแสนคน และติดตามการ
ถ่ายทอดสดอีกหลายล้านคน ทุกคนเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปอย่าง
ไม่มีวันกลับ ทิ้งแนวทางที่ดีงามเป็นแบบอย่างให้เดินตามสืบไป



วิพากษ์โต๊ะครยูคุใหม่ เรยีนน้อย-พูดมาก 
สดุโต่ง ชอบฮกุ่ม-ฟัตวาสร้างความสับสน

อิสลาม

ความเเตกเเยกของมุสลิมในสมัยนี้ มักเกิดจากสิ่งต่อไปนี้
1.การพยายามท�าให้เป็นทัศนะเดียว (Views Polarisation) จาก

ทัศนะที่ต่างกันของบรรดาอุลามะอฺ
2. ไม่เคารพทัศนะอื่นๆ พยายามโจมตีทัศนะที่เหลือว่าผิดไปหมด
3. การเรียนรู้ไม่หมดทัศนะ รู้ทัศนะเดียว เเล้วไปสอนคนอื่น พอเจอ

ทัศนะที่เเปลก ก็ว่า ผิด หรือ หลงทาง หรือ บิดอะห์ ไม่ใช่ซุนนะห์
4. เรียนต�าราไม่หมด เข้าใจไม่ละเอียด ยึดฮาดิษเดียวเเบกต�ารา

เดิมๆ ไปมา
5. พูดตามเพื่อน ตามคนอื่น ไม่ค้นคว้า ศึกษา อ่านต�ารา ชอบฮุกุ่ม

คนอื่น ไม่ชอบเรียน เเละมีความรู้ระดับปฐมภูมิ เเต่ค�าบรรยายยาวจน 
เกินขั้น ทุติยภูมิ

6. ยึดถือสิ่งตัวเองต้องการยึด ไม่เปิดใจ ไม่เปิดกะโหลก ตักความรู้
อื่นๆ ใส่ในสมองขาดการวิเคราะห์ ขาดตรรกะ

7. เป็นพวกอักษรนิยม (Literalist) ตีความตามอักษร ให้ความ
หมายตามอักษร

8. ชอบประณาม ชอบโจมตี ไม่รักการอธิบาย ให้เข้าใจ ให้ชัดเจน 
จนท�าให้ความรู้ที่มีก�ากวมท�าลายความปรองดอง

9.หากโดนอธิบาย มักจะลบโพสต์ของคนอื่น เพื่อปิดบังความจริง 
หรือ กลัวเสียหน้า เเละเสียฟอร์ม

10. พูดตามเพื่อน เเต่ขาดความเข้าใจ เช่น ค�าว่า ชีริก บิดอะห์  
ซุนนะห์ ฯลฯชอบฮุกุ่ม ชอบตัดสิน

11. มีการสร้างเพจ 2 ฝ่าย เช่น อะห์ลุลซุนนะห์จริงเเฉพวกอาชา 
อีเราะห์ ถล่มพวกวะห์ฮาบี พวกสาลัฟท่ีเเท้จริง ฯลฯ เเล้วโพสเรื่อง 
คีลาฟ เถียงไปมา ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม งัดหลักฐานไปมา ยุการดิเบทขึ้น

12. ท�าตัวอาลิม เเต่เรียนเเค่ 4 ปี จบจากนอก จากตะวันออกกลาง 
มีวุฒิการศาสนา ใบปริญญา ช�านาญ (Specialise) ด้านฟิกฮ์ เเต่อ่อน
ด้านอุศูลลุดดีน

13. ขาดการถ่อมตน ไม่เคารพบรรดาอุลามะ คิดว่า ตัวเองอาลิม 
คนอื่นเรียนต�่า เรียนไม่หมด

14.เวลาสอนบอกทัศนะไม่หมด ส่วนผู ้เรียนยึดทัศนะที่ครูบอก  
พอไปเจอทัศนะที่ไม่เหมือน เกิดการทะเลาะกัน โต้เเย้ง ว่า ของใครถูก
ลูกศิษย์จากสองส�านัก ท�าสงครามปาก เถียงไปมา โดยเฉพาะบน 
เฟสบุค พอจบ ขึ้นประเด็นใหม่ เเล้วมีคนมาเม้น มาสนับสนุน เเละมีคน
ต่อต้าน เถียงกันเป็นกลุ่มย่อย…..คอยใช้ตรรกะด่าอีกคนไร้จุดยืน ส่วน
ตัวเองยืนจุดเดียว เป็นต้น

15. ชอบฟัตวา เเต่ไม่ชอบเรียน เลยท�าให้ภาพลักษณ์ของอิสลาม
เสียหาย จนเกิดการโต้เถียง เเละสงครามน�้าลาย….

การศึกษาสมัยน้ี ขาดความบารอกัตไปมาก หากเปรียบเทียบกับ
การศึกษาสมัยก่อน คนที่สร้างสาเหตุความเเตกเเยก ต้องมาเชื่อม 
ความสัมพันธ์ใหม่ เปิดใจ เปิดความจริง พูดความจริง อย่าเล่นซ่อนหา 
ซ่อนทัศนะ เปิดทัศนะให้หมด ความคิดคนจะได้กว้าง…คนที่ทะเลาะ
เรื่องที่คีลาฟ เป็นคนที่เขลา ปัญญาเบามีสมองเเบบ Fixure-oriented 
ไม่ Comprehensile เเละชอบสรรหาทัศนะที่เเวกเเนวมาปล่อยให้ 
ชาวบ้านงง สับสน เพราะต้องการให้เเปลก เพ่ือให้คนหรือชาวบ้าน 
คิดว่า ตัวเองเรียนสูง เเละเป็นที่รู้จัก ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า

خالف تعرف
ความว่า : หากมาเเปลกเเละเเวกเเนว จะได้รับความโด่งดังเเละ

เป็นที่รู้จัก
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หาเสยีงกก.อสิลามกทม.เดอืด! 2 ทมี
“สมัย-วนิยั” เปิดตวัคนลงชิงชัย ใส่ช่ือคนดังเพยีบ อ.อรุณ บญุชม เนือ้หอม 2 ทมีรุมแย่ง

การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจ�ากรุงเทพมหานคร เริ่มดุเดือด 2 ทีมดัง ประกาศตัวชิง 
“อ.อรุณ บุญชม” นั่งประธาน พร้อมดึงคนดังร่วมทีมเพียบ

คณะกรรมการอิสลามกรงุเทพฯ ในการคดัเลอืก 
ครั้งต่อไป แต่ “ทีมสมัย” ได้ชิงประกาศตัว 
อ.อรุณ ออกมาก่อน พร้อมดึงคนดังหลายคน
ลงสมัคร โดยส่วนใหญ่เป็นอิหม่ามจากทีมเดิม 
ผนวกกับทีมนักการเมืองท้องถิ่น ที่ว่างเว้นจาก
วาระการด�ารงต�าแหน่งเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง 
ทางการเมือง จึงเข้ามายึดต�าแหน่งกรรมการ
อิสลามแทน และดึงอดีตเอกอัคราชทูตไทย
ประจ�าตรุกทีีเ่พิง่เกษยีณอาย ุนายสวุฒัน์ จริาพนัธุ์ 
มาดูแลด้านการต่างประเทศ นับเป็นต�าแหน่ง
ใหม่ของกอจ.กรุงเทพฯ ที่มีต�าแหน่งน้ีด้วย 
ปกติงานด ้านการต ่างประเทศ เป ็นของ 
คณะกรรม การกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ขณะทีล่่าสดุปฏริปู Reform สงัคมกรงุเทพฯ 
ได ้ประกาศตัวบุคคลที่จะลงสมัครออกมา 
ดึงคนดังร่วมทีจ�านวนหลายคน รวมบุคคลที่
มีชื่อเสียงมากกว่า ทีมอะดาละห์

ดูจากบุคคลากรของทีม เป็นการน�าความ

ส�าเร็จของ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อ�านวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกมุสลิม และทีม 
สมัย ได ้ด�าเนินรอยตามโดยไปขอตั้งศูนย ์
วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่มหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
คีย์แมน ตามด้วย ดร.อณัส อมาตยกุล อ.อาลี 
เสือสมิง นายสมพล รัตนาภิบาล อดีตผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และน�าทีม 
ที่เคยแข่งขันครั้งที่แล้วมาร่วทีม อาทิ อิหม่าม
ทินกร มีหิรัญ เป็นต้น

โดยนอกจากอ.อรุณ ที่ทั้ง 2 ทีมชูเป็น
ประธานกอ.กทม.แล้ว ยังมีอีก 3 คน ที่ท้ัง 2 
ทีมส่งช่ือร่วมกัน คือ อ.ทองค�า มะหะหมัด 
อ.อับดุลเราะห์มาน เยนา และอดีต ส.ก. 
ประสิทธิ์ มะหะหมัด

นับเป็นการเปิดตัวที่สูสีระหว่าง 2 ทีม 
“สมยั-วนิยั” ทีจ่ะมาขบเคีย่วกันเอง แบบแพ้ 
กันไม่ได้ทีเดียว

การคั ด เลื อกคณะกรรมการอิ สลาม 
ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็นวันท่ี 
27 พฤศจิกายน เริ่่มเข ้มข้นโดยเฉพาะใน
กรุ ง เทพมหานครที่ มี  2  ทีมดั งลงชิ งชั ย  
คือ กลุ่มอะดาละห์ ที่มีสมัย เจริญช่าง เป็น 
ผู้จัดการทีม และกลุ่มปฏิรูป Reform สังคม
กรุงเทพ ที่มีดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นตัวชูโรง  
มีนายมานิตย์ แสงทอง ภักดี มะแอ เป็น 
ผู้จัดการทีม

ทั้ง 2 ทีม เคยอยู่ร่วมทีมเดียวกันมาก่อน 
ภายใต้การคุมทีมของสมัย เจริญช่าง แต่ทนกับ
การบริหารแบบรวบอ�านาจของคนบางคนไม่
ไหว ไม่สามารถขบัเคลือ่นส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ ต่อ
สังคมมุสลิมได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงออกไปตั้ง
กลุ่มใหม่

ทั้ง 2 กลุ ่มได้ทาบทาม อ.อรุณ บุญชม 
ประธานคณะกรรมการอิ สลามประจ� า
กรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน มาเป็นประธาน
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จดุจบอาณาจักรอสิลามในสเปน :
มุสลมิถกูบงัคับเข้ารตี นบัล้านต้องอพยพ

บทความ
(อาลี เสือสมิง)

แต่เขาก็ไม่คิดจะท�าการสิ่งใดนอกจากร้อง 
ขอไปยังสเปนให้ท�าสนธิสัญญาประนีประนอม 
กับฆอรนาเฏาะฮฺ ฝ่ายกษัตริย์สเปนก็เรียกร้อง
ให้อบูอับดิลลาฮฺยอมมอบฆอรนาเฏาะฮฺแก่
พระองค์

ในระหว่างนี้เอง มีนักต่อสู ้ผู ้หน่ึงนามว่า 
อบูมูซา อิบนุ ฆอซฺซานชื่อของวีรบุรุษท่านนี้
น ้อยคนนักที่จะรู ้ จักแม ้กระทั่ งมุสลิมเอง 
บรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวอาจจะรู ้จักเรื่อง
ราวของบุคคล เช่น สตาลิน, เชอร์ชิล, มอนต์
โกโมรี่ , ฮิตเล่อร์ ฯลฯ แต่พวกเขาไม่รู ้ จัก
วีรบุรุษของมุสลิมในอัลอันดะลุสยุคสุดท้ายผู้น้ี
เลยแม้แต่น้อย!

อบูมูซา อิบนุ ฆอซฺซาน วีรบุรุษผู้นี้น่าจะมี
เชื้อสายของกษัตริย์มุสลิม เพราะเขาถูกเรียก
ขานว่าอะมีร (เจ้าชาย) และเป็นพลเมืองฆอร
นาเฏาะฮฺ อะมีร มูซามีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและมุ่ง
มั่นในการปลุกจิตส�านึกและวิญญาณแห่งการ

อบูอบัดลิลาฮ ฺอซัซ่อฆรียังคงปกครองฆอรนาเฏาะฮ ฺ (Granada) ในส่วนท่ีเหลอืต่อไป อซัซะฆอลลงุของเขา
สญูเสยีเมืองบัสเฏาะฮ ฺและยอมขายดินแดนมุสลมิให้แก่สเปนไปแล้ว เขารูอ้ยู่แก่ใจว่าสเปนก�าลงัก้าวเข้าสูยุ่ค

แห่งความย่ิงใหญ่และแผ่อ�านาจทางทหารอย่างต่อเน่ืองในระหว่างท่ีสถานการณ์ของชาวมุสลมิก�าลงัเลวร้ายลง
ทุกขณะ

ต่อสู้ในหมู่ชาวมุสลิม เขาได้ประกาศการญิฮาด 
และเห็นว่าความตายย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าการ 
ที่เขาจะเห็นดินแดนมุสลิมถูกเหยียบย�่าจาก
เท้าของศัตรู เขารวบรวมก�าลังผู้คนและฝึก
ปรือตลอดจนสอนยุทธวิธีในการรบแก่พวกเขา

ในขณะที่กษัตริย์อบูอับดิลลาฮฺหลบซ่อน
ตัวอยู่ในปราสาทของพระองค์ด้วยความขลาด
เขลา มูซาจึงจ�าต้องรับภาระในการปกป้องฆอร
นาเฏาะฮฺ บรรดาชาวมุสลิมได้ร่วมให้สัตยาบัน
แก่มซูาว่าจะยอมตายในวถิทีางของพระผูเ้ป็นเจ้า 
และส่งตัวแทนไปยังกษัตริย์สเปนเพ่ือแจ้งให้
พระองค์ทราบว่าพลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺปฏิเสธ
ที่จะยอมแพ้แก่พระองค์ ดังน้ันกองทัพของ
สเปนจึงได้เคลื่อนก�าลังเข้าโจมตีหมู่บ้านและ
เขตแดนของฆอรนาเฏาะฮฺ

อะมีร มูซาได้เคลื่อนสู ่ขั้นตอนของการ
โจมตีข้าศึก ในระหว่างที่เขาเป็นผู้ป้องกันเมือง
และต้ังรับเขาก็กลายเป็นผู้รุกเสียก่อนทั้งๆ ที่

จ�านวนกองก�าลังของมุสลิมมีน้อยกว่ามาก แต่
ก็ตัดสินใจเข ้าโจมตีกองทัพของสเปนและ
สามารถสร ้างความปราชัยแก ่พวกอัศวิน
คริสเตียนหลายครั้งจนอัศวินมุสลิมสามารถกุม
สถานการณ์เอาไว้ได้ในระดับหนึ่ง กองก�าลัง
ของมุสลิมได้ยึดทรัพย์สงครามเป็นอันมากจาก
การเข้าโจมตีกองทัพสเปน ความหวงัและความ 
หึกเหิมในจิตใจของชาวมุสลิมได้คืบคลานเข้าสู่
หัวใจของพลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺอีกครั้ง

ฝ่ายกษัตริย์สเปนได้มีบัญชาให้กองทัพของ
พระองค์เข้าโจมตีเขตมัรจฺญ์ (ปริมณฑล) ของฆ
อรนาเฏาะฮฺ และส่งอัศวินคริสเตียนจ�านวน 
25,000 คนเข้าวางเพลิงทุกสิ่งท่ีขวางหน้า 
ท�าลายผลผลิตทางการเกษตรและร้ือท�าลาย
บ้านเรือนทั้งหมด เมืองฆอรนาเฏาะฮฺในเวลา
น้ันนับเป็นเมืองที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง เรือก
สวนไร่นาอันอุดมสมบูรณ์ของฆอรนาเฏาะฮฺก็
ถือกันว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
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กษัตริย์คริสเตียนได้มุ่งมั่นที่จะท�าลายทุก
สิ่งเท่าที่จะเป็นไปได้ อะมีรมูซาจึงตัดสินใจแบ่ง
ก�าลังทหารม้าของตนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และ
ก�าหนดภารกิจให้แต่ละกลุ่มเข้าโจมตีกองทัพ
ของศัตรู บรรดาไพร่พลของคริสเตียนก็ล้มตาย
เป็นอันมาก และทุกครั้งที่มุสลิมเข้าโจมตีก็ได้
รับชัยชนะและสร้างความเสียหายแก่กองทัพ
คริสเตียนทุกครั้งไป บรรดาทหารที่เป็นก�าลัง
พลของอะมีรมูซานั้นล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชน
รุ่นหนุ่มสาวที่ต่อสู้ในวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้า 
ในขณะทีค่วามตายถกูเพรียกหา ชีวติก็ถูกมอบให้

พวกอัศวินคริสเตียนจึงตกอยู่ในภาวะที่เสีย
เปรียบและถูกปิดล้อมในที่แคบๆ พวกนั้นถูก
สังหารเป็นจ�านวนมาก ด้วยเหตุนี้กษัตริย์เฟอร์
ดินานด์จึงได้ประกาศแก่ทหารของพระองค์ว่า
อย่าเผชญิหน้าและสูร้บกบัพวกมสุลิม แต่ให้วาง 
เพลิงเผาท�าลายพื้นที่เรือกสวนไร่นาให้ได้มาก
ที่สุด หลังจากนั้นก็ให้หลบหนีก่อนที่จะถูกพวก
มุสลิมเข้าโจมตี ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี อัซฺ
ซะฆอลได้เข้าร่วมสมทบกับฝ่ายของคริสเตียน
เพื่อท�าลายอ�านาจของอบูอับดิลลาฮฺหลานชาย
ของตน

ชาวมุสลิมไม่ทราบถึงการเป็นพันธมิตรของ 
อัซซะฆอลกับพวกคริสเตียน จนกระท่ังมีอยู่
ครั้งหนึ่งอัซซะฆอลได้น�าทหารม้าจ�านวน 150 
คนท�าทีว่าหลบหนีจากการไล่ติดตามของกอง
ทัพคริสเตียนหนีไปยังป้อมปราการแห่งหน่ึงท่ี
ชื่อว่า ฮุดมะฮฺและขอร้องให้ชาวมุสลิมในป้อม
ปราการเปิดประตูรับพวกตนก่อนท่ีศัตรูจะ
ตามมาถึง ชาวมุสลิมในป้อมปราการหลงเช่ือ 
จึงเปิดประตูป้อมปราการให้ทหารม้า 150 คน
นั้นเข้าไป

เมื่อเข้าสู่ภายในป้อมปราการได้แล้วพวก
ทหารของอัซซะฆอลก็เปิดประตูให้พวกทหาร
คริสเตียนเข้ามา ป้อมฮุดมะฮฺจึงเสียแก่พวก
คริสเตียน การกระท�าของบุคคลผู้คิดคดทรยศ
ผู ้ น้ีได้สร้างความเกลียดชังในจิตใจของชาว
มุสลิม ฝ่ายอบูอับดิลลาฮฺจึงได้อาศัยช่วงเวลา
ดังกล่าวประกาศว่าตนเป็นผู้ต่อสู้ในวิถีทางของ
พระผู ้เป็นเจ้าและยืนยันว่าตนจะไม่คิดคด
ทรยศและจะไม่ติดต่อกับพวกคริสเตียน ผู้คนที่
ไม่รู้ความจริงก็หลงเชื่ออบูอับดิลลาฮฺ ทั้งๆ ที่
อบูอับดิลลาฮฺมีแผนการอยู่ในใจแล้วว่าจะยอม
ส่งมอบเมืองแก่พวกคริสเตียน

อบอูบัดลิลาฮ ฺ ได้น�าก�าลงัพลของตนมุง่หน้า 
สู่ป้อมฮามะดาน และสามารถพิชิตป้อมแห่งนี้
ได้ส�าเร็จหลังจากได้สังหารทหารคริสเตียน
จ�านวน 250 คน ในป้อมแห่งน้ี หลังจากน้ันก็
มุ ่งหน้าสู ่ป้อมมัรชะนะฮฺและสกูบินยา และ
สามารถพิชิตป้อมทั้งสองแห่งได ้ ผู ้คนได ้
ประจักษ์เห็นถึงวีรกรรมของอบูอับดิลลาฮฺ 
และเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่จริงจัง ชื่อเสียงของเขา
ก็เป็นที่กล่าวขานในหมู่ชาวมุสลิม อัลมุดัจญะ

นูนที่อยู่ในหัวเมืองอัลอันดะลุส และปรารถนา
ที่จะเข้าร่วมสมทบกับกษัตริย์มุสลิมผู้นี้

ท�าให้กษตัรย์ิเฟอร์ดนิานด์จ�าต้องส่งสายลบั 
ไปยงัหวัเมอืงต่างๆ ทางตอนใต้ของอลัอนัดะลุส 
เพื่อสืบหาความกระจ่างในเรื่องนี้ เมื่อเป็นที่
แน่ชัดแล้วว่า ประชาชนมุสลิมส่วนใหญ่ในหัว
เมืองดังกล่าวได้เตรียมการเพื่อเข้าสู่สงคราม
และให้การสนับสนุนพลเมืองฆอรนาเฏาะฮ ฺ
กษัตริย์เฟอร์ดินานด์วิตกว่าจะเกิดการลุกฮือ
ครั้งใหญ่ จึงได้มีบัญชาให้ขับชาวมุสลิมออก
จากหัวเมืองดังกล่าวทั้งหมด ทั้งๆ ที่พระองค์
ได้เคยสญัญาว่าจะให้ความปลอดภยัแก่พวกเขา

อัซฺซะฆอลต้องการจะกลับมามีอ�านาจใน
บรรดาหัวเมืองที่ชาวมุสลิมถูกขับไล่ออกไป 
(มาลิเกาะฮฺ, บัสเฏาะฮฺ, อัลมะรียะฮฺ เป็นต้น) 
อีกคร้ัง แต่เขาก็รู ้ตัวดีว่าเขาเป็นบุคคลไม่พึง
ประสงค์ส�าหรับอัลอันดะลุส และผู้คนก็โห่ร้อง
ให้แก่อบูอับดิลลาฮฺ ที่กลายเป็นวีรบุรุษ (จอม
ปลอม) ไปเสียแล้ว ในปี ฮ.ศ.896 อัซฺซะฆอล
จึงได ้ขอพระบรมราชานุญาตจากกษัตริย ์
คริสเตียนเพื่อเดินทางออกจากอัลอันดะลุส 
และมุง่หน้าไปยงัมอรอคโคโดยลงพักทีน่ครฟ๊าส 
พร้อมกับทรัพย์สินและพวกคนรับใช้

ข่าวของอซัซฺะฆอลได้รู้ถงึเจ้าครองนครฟ๊าส 
จึงได้มีค�าสั่งให้จับกุมเขา อัซฺซะฆอลถูกควัก 
ลูกตาท้ังสองข้างและถูกคุมขัง ทรัพย์สินของ
เขาทีม่มีากกว่า 5 ล้านดนีารกถ็กูรบิจนหมดส้ิน 
ต่อมาเขาได้ถูกปล่อยตัวจากที่คุมขังและกลาย
เป็นขอทานที่ไม่มีผู้ใดรู้จักถึงอดีตของเขาเลย 
นี่คือผลตอบแทนต่อความทุรยศที่เขาได้กระท�า
กบัดนิแดนและพลเมอืงอลัอนัดะลสุในบัน้ปลาย 
ชีวิตของเขา

นครฆอรนาเฏาะฮฺถูกกองทัพคริสเตียนเข้า
ปิดล้อมปี ค.ศ. 1417 วาดโดยศิลปินชาวตะวัน
ตก ในปีฮ.ศ.896/คศ. 1491 การปิดล้อม 
ฆอรนาเฏาะฮฺยังคงด�าเนินไปอย่างหนัก ทหาร
คริสเตียนท่ีปิดล้อมเมืองมีมากถึง 40,000 คน 
และมีทหารม้าอีก 10,000 นายโดยมีก�าลัง
เสริมเข้ามาร่วมสมทบโดยตลอด ท�าให้อบูอับ
ดิลลาฮฺเริ่มคิดที่จะยอมแพ้ เขาได้เรียกบรรดา
แม่ทัพนายกองเข้าร่วมประชุมหารือและตกลง
กันว่าจะขอท�าสัญญาสงบศึกกับฝ่ายคริสเตียน 
ไม่มผีูใ้ดคดัค้านนอกจากอะมรี มซูา อบิน ุฆอซซาน 
ซ่ึงเตือนอบูอับดิลลาฮฺว่าจะมีจุดจบเช่นเดียว
กับบรรดาหัวเมืองมุสลิมที่ยอมแพ้ต่อกองทัพ
คริสเตียน

ฝ่ายกษัตริย์คริสเตียนก็เห็นว่า การบุกเข้า
โจมตีฆอรนาเฏาะฮฺจะท�าให้เกิดความสูญเสีย
แก่กองทัพพระองค์ จึงได้มีบัญชาให้ปิดล้อม
อย่างแข็งขันในทุกเส้นทางที่เข้าออกของเมือง
โดยไม่ให้มีการเผชิญหน้ากับฝ่ายมุสลิม เม่ือ 
อะมีร มูซาน�าทหารมุสลิมออกโจมตีพวกทหาร
คริสเตียน พวกคริสเตียนก็จะล่าถอยและไม่

ปะทะด้วย
ต่อมากษัตริย์เฟอร์ดินานด์ก็มีบัญชาให้

ทหารของพระองค์ขุดคันคูและสนามเพลาะ
ล้อมเมืองเอาไว้ เพื่อไม่ให้ชาวมุสลิมออกมา
โจมตี ฝ่ายมุสลิมจึงได้ท�าการท้าทายให้ทหาร
คริสเตียนเข้ามาต่อสู้กันตัวต่อตัว การท้าดวล
เกิดขึ้นหลายครั้งและทหารคริสเตียนก็ถูก
สังหารไปทุกครั้ง กษัตริย์คริสเตียนจึงสั่งห้าม
ไม่ให้ท้าดวลกับพวกมุสลิมอีกแม้ว่าจะถูกฝ่าย
มุสลิมยั่วยุต่างๆ นานาก็ตาม

จนในที่ สุดมีทหารมุสลิมผู ้หนึ่ ง ชื่อว ่า  
กุรบะฮฺ ซ่ึงมีอายุมากเข้าสู่วัยชราแล้วได้ข้าม
สนามเพลาะและบุกเข้าสู ่รบกับพวกทหาร
คริสเตียนและตีฝ่าวงล้อมจนเข้าถึงพลับพลา
ของกษัตริย์และก็ปักหอกของตนเอาไว้ท่ีหน้า
พลับพลานั้นเพื่อหมิ่นพระเกียรติของพระ
ราชินีและตะโกนเรียกพระนางโดยไม่มีผู ้ใด 
ขัดขวางแต่อย่างใด สถานการณ์ในเวลาน้ัน
ตึงเครียดหนัก เส้นทางทั้งหมดถูกตัดขาด 
เสบียงอาหารในเมืองก็ร่อยหรอ

ฝ่ายพระราชินีอิซาเบลล่านั้นพระนางเคย
ได้ยินถึงความยิ่งใหญ่และความงดงามของ 
ฆอรนาเฏาะฮฺ จึงปรารถนาที่จะได้ชมเมืองจาก
จุดที่ใกล้ที่สุด บรรดาแม่ทัพนายกองก็เตือน
พระนางมิให้กระท�าเช่นนั้น แต่พระนางก็ยืน
กราน กษัตริย์เฟอร์ดินานด์พระสวามีจึงต้องสั่ง
ให้กองทหารอารักขาพระนาง พระนางจึงได้
ขึ้นสู่เนินแห่งหนึ่งเพื่อทอดพระเนตรความงด
งามของฆอรนาเฏาะฮฺ ฝ่ายอะมีรมูซาและพล
เมืองฆอรนาเฏาะฮฺ เมื่อเห็นว่ามีกองทหาร
คริสเตียนเคล่ือนมาที่เนินนั้นก็เข้าใจว่าพวก
คริสเตียนเริ่มเปิดฉากโจมตี

อะมีรมูซาจึงได้มีค�าสั่งให้ทหารของตน 
เข ้าโจมตีการรบพุ ่งอย่างดุเดือดจึงเกิดขึ้น 
ขบวนเสด็จของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็ตกอยู่
ในวงล ้อมของทหารมุสลิม จนกระท่ังท้ัง
สองพระองค ์ต ้องกระโดดหนีและวิงวอน 
ขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารี กษัตริย์
เฟอร์ดินานด์ได้มีบัญชาให้กองทัพของพระองค์
ทุ่มก�าลังเข้าโจมตีฝ่ายมุสลิมและเข้าสู่สมรภูมิ
ในที่สุดความมากกว่าของฝ่ายคริสเตียนก็
เอาชนะความกล้าหาญของฝ่ายมุสลิมท่ีมี
จ�านวนน้อยกว่า ชาวมุสลิมได้รับชะฮีดในการ
ศึกครั้งน้ีราว 2,000 คนในขณะเข้าลอบวาง
เพลิงค่ายทหารของคริสเตียน

อะมีรมูซาได้พยายามรวมก�าลังพลของตน
อีกครั้งแต่ก็พบว่าทหารมุสลิมแตกพ่ายจนรวม
ตัวไม่ติด จึงได้สั่งให้ถอยทัพกลับเข้าสู่ตัวเมือง 
ฝ่ายกษัตริย์เฟอร์ดินานด์เห็นว่าถ้าสั่งให้ทหาร
ยุติการโจมตีก็จะเป็นผลเสียแก่กองทัพ จึงมี
บัญชาให้กองทัพทั้งหมดบุกเข ้าโจมตีฆอร
นาเฏาะฮฺทุกด้านพร้อมกัน ทหารคริสเตียน
บางส่วนสามารถยึดครองป้อมเชิงเทินบางแห่ง
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ของก�าแพงเมืองฆอรนาเฏาะฮฺได้อะมีรมูซาก็
ล่าถอยเข้าสู่ใจกลางเมืองหลังจากท่ีกองทหาร
ของเขาได้รับบาดเจ็บและใช้ให้ทหารยิงกระสุน
เพลิงและเทน�้าร้อนเข้าใส่พวกทหารคริสเตียน
ท�าให้ไม่สามารถเข้าใกล้ก�าแพงเมือง

พวกทหารคริสเตียนจึงหันไปเผาท�าลายทุก
สิ่งรอบๆ เมืองแทน แล้วฤดูหนาวก็มาถึง 
กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ได้มีบัญชาให้ตั้งค่ายทหาร
และเรียกค่ายทหารนั้นว่า “ซานตา ฟีฮฺ” 
(หมายถึง นครแห่งศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์) และมี
บัญชาให้สร้างก�าแพงที่ก่อด้วยก้อนหินขึ้นล้อม
เมืองในส่วนที่ตกอยู ่ในก�ามือของพระองค์ 
เพ่ือไม่ให้มีการส่งก�าลังบ�ารุงเข้าไปยังภายใน
ตัวเมือง ฆอรนาเฏาะฮฺจึงถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกโดยสิ้นเชิง

อบูอับดิลลาฮฺจึงเรียกบรรดาแม่ทัพนายก
องรวมถึงอะมีรมูซาเข้าร่วมประชุมหารือว่า 
จะกระท�าการส่ิงใดดี ทั้งหมดก็เห็นว่าสมควร 
จะยอมแพ้ยกเว้นอะมีรมูซาเพียงคนเดียวที่ไม่
เห็นด้วย อบุลกอซิม อับดุลมะลิกเสนาบดีคน
หนึ่งของอบูอับดิลลาฮฺจึงเริ่มเจรจากับกษัตริย์
คริสเตียนทั้งสองพระองค์ในวันที่ 21 มุฮัรรอม 
ปีฮ.ศ.897/23 พฤศจิกายน คศ.1491 การ 
ลงนามในข้อตกลงกเ็สรจ็สิน้อย่างลับๆ ระหว่าง 
สองฝ่าย

เมื่อข่าวการท�าข้อตกลงน้ันรู้ถึงชาวเมือง 
ฆอรนาเฏาะฮฺ อะมีรมูซาก็ออกไปยังผู ้คน 
และเรียกร้องให้พวกเขาต่อสู้และเตือนว่า หาก
ยอมแพ้ก็จะมีจุดจบเช่นเดียวกับชาวมุสลิม  
อัลมุดัจญะนูนและฝ่ายคริสเตียนไม่เคยรักษา
สัญญาที่ให้ไว้กับชาวมุสลิม! กษัตริย์อบูอับดิล
ลาฮฺจึงประกาศว่า การยอมแพ้นี้เป็นไปตาม
ลขิติและพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้า บรรดา 
นักวิชาการในฆอรนาเฏาะฮฺก็เห็นชอบต่อค�า
กล่าวของกษัตริย์ผู้นี้โดยไม่มีผู้ใดทัดทาน

อะมีรมูซาจึงผละออกจากกลุ ่มผู ้คนและ
ตระเวนไปทั่วปราสาทอัลฮัมรออฺ (Alhambra) 
และเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ หลังจากนั้นก็สวมใส่
ชุดออกศึกพร้อมด้วยอาวุธ เขาขึ้นขี่ม้าและ
ออกนอกเมืองจนกระทั่งเผชิญหน้ากับกลุ่ม
อัศวินคริสเตียน พวกนั้นพยายามหยุดยั้งเขา 
จึงเกิดการต่อสู้ระหว่างกันอะมีรมูซาได้สังหาร
อัศวินคริสเตียนกลุ่มนั้นส่วนใหญ่เพียงล�าพัง 
และตัวเขาเองกับม้าศึกคู่ใจก็บาดเจ็บ เขาจึงลง
จากหลังม้าและวิ่งเข้าใส่พวกศัตรูโดยไม่ยอม
ตกเป็นเชลยจนในที่สุดพวกน้ันก็สังหารมูซา
และโยนศพของเขาลงแม่น�้าไปโดยไม่รู้ด้วยซ�้า
ไปว่าเขาเป็นใคร? วรีบรุษุมสุลมิคนสดุท้ายแห่ง 
อัลอันดะลุสก็ปิดฉากชีวิตแห่งการต่อสู้ของเขา
ลงเพียงนี้

ในปีฮ.ศ.897/คศ.1492 เสนาบดี อบลุกอซิม 
อับดุลมะลิกก็รับหน้าที่ในการเจรจากับฝ่าย
คริสเตียนเพ่ือให้การด�าเนินการลงนามในสนธิ

สัญญาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การลงนามเสร็จ
สิน้ลงอย่างเป็นทางการในวันที ่8 ร่อบอุีลเอาวัล้ 
ฮ.ศ.897/2 มกราคม คศ.1492 ในวันแห่ง
ประวัติศาสตร์นี้ กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 5 กับ
พระราชินีอิซาเบลล่า ก็เสด็จเข้าสู ่ปราสาท 
อัลฮัมรออฺ (Alhambra) ซึ่งถูกจัดเตรียมเอาไว้
ส�าหรับเป็นที่ประทับแก่ทั้งสองพระองค์

สนธิสัญญาส ่งมอบนครฆอรนาเฏาะฮฺ  
(แกรนาดา) ที่มั่นสุดท้ายของชาวมุสลิมใน 
อัล-อันดะลุสแก่ฝ่ายคริสเตียนสเปน

ข้อตกลงในสนธิสัญญาส่งมอบเมืองฆอร
นาเฏาะฮฺซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนและถูกบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษรยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้
ในพพิิธภณัฑ์สงคราม ณ กรงุมาดรดิ นครหลวง 
ของสเปนในทุกวันนี้ มีเ ง่ือนไขถึง 67 ข้อ  
ซึ่งนับเป็นสนธิสัญญาที่มีเงื่อนไขข้อตกลงยืด
ยาวและหยุมหยิมมากที่สุดในโลกฉบับหนึ่งเลย
ทีเดียว ส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวคือ

มุสลิมไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่ ผู้น�าหรือผู้ตาม
ต้องได้รับความปลอดภัยในชีวิต, ครอบครัว 
และลูกๆ และให้ทุกคนยังคงอยู่ในบ้านเรือน
และท่ีดินของพวกเขาได้ ให้ใช้กฎหมายอิสลาม
ระหว่างชาวมุสลิม และไม่ให้ใช้กฎหมายอ่ืนใน
การตัดสินคดีความระหว่างมุสลิมด้วยกันเอง

บรรดามัสญิดต ้องคงสภาพเดิม และ
สาธารณสมบัติทางศาสนาอิสลามต้องได้รับ
การปกปักษ์รักษาเอาไว้ ชาวคริสเตียนจะต้อง
ไม่เข้าสู่เคหะสถานของชาวมุสลิมและไม่แย่ง
ชิงที่ดินของพวกเขาจะต้องไม่ให้ผู้ใดปกครอง
ชาวมุสลิมนอกจากผู ้ปกครองที่ เป ็นมุสลิม
เท่านั้น บรรดาเชลยศึกชาวมุสลิมจากพลเมือง
ฆอรนาเฏาะฮฺต้องได้รับการปลดปล่อยไม่ว่า
พวกเขาจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม และมุสลิมคนใด 
ท่ีหลบหนีมายังฆอรนาเฏาะฮฺย่อมไม่มีการ 
ขัดขวาง และซุลตอนแห่งฆอรนาเฏาะฮฺต้อง
จ่ายราคาค่าตัวของมุสลิมผู้นั้นแก่เจ้าของ

ผู้ใดประสงค์จะข้ามฝั่งไปยังมอรอคโคผู้นั้น
ย่อมมีสิทธิและจะไม่มีการขัดขวางแต่อย่างใด
ในช่วงเวลาที่ถูกก�าหนด และมุสลิมไม่ต้องจ่าย
สิ่งใดนอกจากค่าจ้างแก่เรือ และเม่ือส้ินสุด
ก�าหนดเวลาแล้วผู ้นั้นต้องจ่ายค่าจ้างให้กับ 
เรือและหน่ึงในสิบของทรัพย์สินที่เขาครอบ
ครองจะไม่มีการเอาโทษเนื่องจากกระท�าผิด
นอกจากผู้กระท�าผิดเท่านั้นจะต้องไม่มีผู้ใดถูก
บังคับให้เข้ารีตในศาสนาคริสต์ ผู้ใดเข้ารีตเป็น
คริสเตียนจะถูกอายัดตัวเอาไว้ก่อน แล้วให ้
ผู้ตัดสินท่ีเป็นมุสลิมคนหนึ่งกับคริสเตียนอีกคน
หน่ึงมาสอบถามผู้นั้น หากว่ายืนกรานในการ
เข้ารีตเป็นคริสต์ชนก็ให้เป็นไปตามนั้น

ผู ้ ใด ท่ีสั งหารชาวคริส เตี ยนในช ่ วงมี
สงครามผู้นั้นจะไม่ถูกประหารและผู้ใดยึดเอา
ทรัพย์สินไปในระหว่างน้ันไม่ต ้องมอบคืน
มุสลิมจะต้องไม่ถูกบังคับให้ต ้อนรับทหาร

คริสเตียนในฐานะแขกผู้มาเยือน และการ 
ละเมิดใดๆ ก็ตามต้องถูกช�าระความ มุสลิม 
จะได้รับการผ่อนผันจากการเก็บภาษีเป็นเวลา 
3 ปี หลังจากนั้นให้จ่ายภาษีตามจ�านวนท่ีเคย
จ่ายแก่กษัตริย์มุสลิม

ชาวคริสเตียนต้องไม่ละลาบละล้วงบ้าน
เรือนและรุกล�้าก�าแพงบ้านเรือนของชาวมุสลิม
มุสลิมสามารถเดินทางท่องไปในดินแดนของ
คริส เตียนได ้อย ่ างปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และไม่มีเงื่อนไขว่ามุสลิมต้องพกพา
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่จ�าแนกมุสลิม
ออกจากผู้ที่มิใช่มุสลิม พลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ
คือพสกนิกรของกษัตริย์แห่งอัลอันดะลุส อาวุธ 
และม้าศึกยังคงเป็นของพวกเขาและพวกเขา
ไม่ต ้องส่งมอบส่ิงใด นอกจากเพ่ือป้องกัน
อาณาจักรสเปนเท่านั้น เป็นต้น

เงื่อนไขเหล่านี้ส ่วนใหญ่และที่ส�าคัญๆ 
จะเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม 
ที่ข้างท้ายของสนธิสัญญาจะปรากฏถ้อยค�า
ยืนยันของกษัตริย ์และพระราชินีสเปนว ่า 
จะรักษาสัญญาด้วยเกียรติของกษัตริย์และจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จะให้เกียรติ
และเคารพในสนธิสัญญานี้ มีการลงพระนาม
รับรองและประทับตราประจ�าพระองค์ของ
กษัตริย์และพระราชินีที่ข้างท้ายอีกด้วย

ในระหว่างการด�าเนินการส่งมอบเมืองนั้น 
ฝ่ายสเปนได้ยึดเอาตัวประกันจ�านวน 500 คน
เอาไว้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลส�าคัญของฝ่าย
มุสลิม พวกเขาจะต้องอยู่ในการควบคุมของ
สเปนจนกว่าการส ่งมอบเมืองจะเสร็จสิ้น
สมบูรณ์อย่างราบรื่น และจนกว่าฝ่ายสเปน 
จะเข้าสู ่ตัวเมืองโดยปลอดภัยเมื่อทุกอย่าง
ด�าเนินการเสร็จส้ิน พวกสเปนก็ปล่อยตัว
ประกันทั้งหมดให้เป็นอิสระ

กษตัรย์ิเฟอร์ดนิานด์และพระราชนิอิซิาเบลล่า 
แห่งสเปนได้ทรงท�าพธิรีบัมอบเมอืงฆอรนาเฏาะฮฺ 
ในปราสาทอัลฮัมรออฺ (Alhambra) อย่างเป็น
ทางการ บรรดาบาดหลวงในคริสต์ศาสนาได้
จัดพิธีมิสซาขึ้นภายในมัสญิดญามิอฺซึ่ ง ถูก
เปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์นับตั้งแต่บัดนั้น

อบูอับดิลลาฮฺ (Boabdil,Badilla) กษัตริย์
ผู ้ต�่าต ้อยได้ออกจากพระราชวังอัลฮัมรออฺ  
(Alhambra) อย่างผู้อัปยศอดสู เขาเดินผ่านไป
ยงัเนนิแห่งหนึง่ ทีเ่รียกกนัว่า เนนิ “อลับนัดลู” 
และหยุดยืนอยู่ที่นั่นเพื่อทอดสายตามองนคร 
ฆอรนาเฏาะฮฺ น�้าตาของเขาเริ่มไหลและสะอ้ืน
ด้วยการร�่าไห้ พระนางอาอิชะฮฺผู้เป็นมารดา
ของอบูอับดิลลาฮฺจึ งตะโกนบอกลูกชาย  
ผู้อัปยศของพระนางว่า “เออดี! เจ้าจงร�่าไห้
เหมือนลูกผู้หญิงเถิด อ�านาจที่เจ้าไม่สามารถ
ปกป้องมันเอาไว้เยี่ยงลูกผู ้ชาย” พวกสเปน
เรียกเนินแห่งนี้ว่า “เสียงสะอื้นครั้งสุดท้ายของ
อาหรบั (มวัร์)” (el ultimo Suspiro del moro)
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ฆอรนาเฏาะฮฺ (Granada) นครของ 
ชาวมุสลิมที่งดงามที่สุดในโลกในเวลาน้ันท้ัง
ถนนหนทาง วงเวียนจัตุรัสและสาธารณูปโภค  
นครที่มีพลเมืองอาศัยอยู ่ล้านคนในเวลานั้น 
แต่หาได้มีผู้ปกครองที่เข้มแข็งคอยปกปักรักษา
เอาไว้ นครแห่งวิชาการและการแต่งต�ารา นคร
ของอิบนุ อัลบัยฏอร, อิบนุ อัรรูมียะฮฺ และ 
อิบนุ อัลค่อฏีบ ฯลฯ

นครแห่งการคิดค ้นและการประดิษฐ ์
สร้างสรรค์ ซ่ึงมีปืนใหญ่หรือเครื่องยิงกระสุน
เพลิงและปืนคาบศิลา นครแห่งการหัตถกรรม
และศลิปะ การถกัทอ เคร่ืองลายคราม ฉาดทอง 
การฟอกหนัง การย้อมผ้า เครื่องประดับและ
กระดาษ นครแห่งสถาปัตยกรรม นครแห่ง
ปราสาทอัลฮัมรออฺและการแกะสลัก ลวดลาย
อนัวจิติรบรรจง นครสดุท้ายของชาวมสุลมิแห่ง 
อัลอันดะลุสก็ล่มสลายลง

ณ จุดนี้ขอตั้งข ้อสังเกตที่ส�าคัญเอาไว ้
ประการหนึ่งคือ เหตุไฉนชาวตะวันตกหรือ
พวกคริสเตียนจึงถือเอาวันที่ 1 มกราคมเป็น
วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า
เพราะอะไร? แม้กระทั่งพวกฝรั่งคริสเตียนเอง
ก็คงไม่ทราบต้นสายปลายเหตุในเรื่องนี้ เป็นไป
ได้หรือไม่ว่า เหตุที่ชาวตะวันตกถือเอาวันที่ 1 
มกราคม เป็นวันเฉลิมฉลองของพวกตนจน
เป็นที่แพร่หลายไปท่ัวโลกทุกวันน้ีก็เป็นเพราะ
ว่า วันที่ 1 มกราคม เมื่อ 5 ศตวรรษที่ผ่านมา
เป็นวันแห่งชัยชนะของคริสเตียนในยุโรปท่ี
สามารถยึดครองที่มั่นสุดท้ายของมุสลิมใน 
อัลอันดะลุสได ้ส� า เร็จหลังจากที่พวกเขา
ประกาศสงครามครูเสดกับชาวมุสลิมมาเนิ่น
นานหลายศตวรรษ

ถึงแม้ว ่าวันที่ 2 มกราคม ปีคศ.1492  
จะเป็นวันที่การท�าสนธิสัญญา 67 ข้อในการส่ง
มอบเมืองฆอรนาเฏาะฮฺแก่กษัตริย์สเปนเสร็จ
สิ้นสมบูรณ์แต่นั่นก็เป็นทางการเพราะมุสลิม
สูญเสียเมืองฆอรนาเฏาะฮฺมาก่อนแล้วอย่างไม่
เป็นทางการ เรื่องนี้น่าฉุกคิดยิ่งนัก จึงได้ตั้ง
เป็นข้อสังเกตเอาไว้ อย่างน้อยผู้อ่านก็จะได้
จดจ�าว่าวันที่ 2 มกราคมคือวันแห่งการสูญเสีย
ของชาวมุสลิมในอัลอันดะลุสและโลกอิสลาม
เมื่อ 5 ศตวรรษที่ผ่านมา!

ต่อมาในภายหลังกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ก็
เสด็จไปยังแคว้นอันดะริช (Andarax) ในแถบ
เทือกเขาอัลบุชารอตฺ (Las Alpujarras)  
ซึ่งพระองค์ได้ก�าหนดให้ท่ีน่ันเป็นท่ีประทับ
ของพระองค์ก่อนหน้านั้นแล้ว

สาเหตุที่ท�าให้ชาวมุสลิมต้องสูญเสียนคร 
ฆอรนาเฏาะฮฺนั้นที่ส�าคัญ ได้แก่

* บรรดาผู้ปกครองมัวแต่พะวงในเรื่องการ
ขัดแย้งภายใน มีการแก่งแย่งอ�านาจระหว่าง
สมาชิกในวงศ์อัลอะฮฺมัรด้วยกันเองจนถึงข้ัน
รบพุ่งและก่อการกบฏลุกฮือ ความปรารถนา

ในการข้ึนเป็นกษัตริย์ได้ครอบง�าจิตใจของ
แต่ละฝ่าย ท�าให้เกิดความระส�่าระสายและ 
ไร้เสถียรภาพ อีกทั้งผู้ที่สามารถแย่งชิงอ�านาจ
มาจากฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ไร้ความสามารถในการ
บริหารบ้านเมืองและขาดจิตวิญญาณแห่งการ 
ญิฮาด

* ฝ่ายศัตรูได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นและมี
ความเข้มแข็งในขณะที่ฝ ่ายมุสลิมเองกลับ
แตกแยกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อย แม้ในยาม 
วิกฤติฆอรนาเฏาะฮฺเองยังถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน มีกษัตริย์สององค์ในเวลาเดียวกันและ
ต่างก็ขับเคี่ยวและมุ่งท�าลายอ�านาจของอีกฝ่าย
อย่างไม่ลืมหูลืมตาทั้งๆ ที่ศัตรูยกทัพมาประชิด
และยึดครองดินแดนที่รายล้อมได้เกือบทั้งหมด

* ป้อมปราการอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ 
และที่มั่นทางการทหารในการป้องกันเมืองต่าง
ก็ยอมจ�านนต่อกองทัพของศัตรู ท�าให้ก�าลัง
ของฝ่ายมุสลิมอ่อนแอและท�าให้ก�าลังของศัตรู
กล้าแข็งมากขึ้น

* มีบุคคลเช่น อัซซะฆอล และกษัตริย์ 
อบูอับดิลลาฮฺ อัซซ่อฆีร เป็นผู้ปกครองที่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน คิดคดทรยศและยอมขาย
ดินแดนของมุสลิมให้แก่ศัตรู ตลอดจนยอม
เป็นพันธมิตรกับศัตรูเพื่อเอาชนะมุสลิมด้วยกัน 
โดยไม่สนใจว ่าพลเมืองมุสลิมที่อยู ่ภายใต้
ปกครองจะต้องประสบกับชะตากรรมเช่นไร? 
การยอมจ�านนให้แก่ฝ่ายศัตรูที่ไม่เคยรักษา
ค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้เป็นเหมือนการฝากเนื้อให้
แก่ราชสีห์ ฝากแกะอ้วนพลีให้สุนัขจิ้งจอกคอย
ดูแล ทั้งๆ ที่เคยมีบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่

เคยหลาบจ�า จึงต ้องมีจุดจบอย่างที่ เป ็น!  
ลาเฮาล่าวะลากูวะต้าอิลลา บิลลาฮฺ

อบูอับดิลลาฮฺ อัซซ่อฆีร กษัตริย์มุสลิม 
คนสุดท้ายที่ถูกปลดจากอ�านาจได้ขออนุญาต
จากกษัตริย์เฟอร์ดินานด์เพื่อออกเดินทางจา
กอัลอันดะลุสในปีฮ.ศ.899 กษัตริย ์เฟอร์ 
ดินานด ์ทรงอนุญาต อบูอับดิลลาฮฺจึงน�า
ครอบครัวของตนพร้อมด้วยชาวมุสลิมเป็น
จ�านวนมากที่ต้องการข้ามฝั่งไปยังมอรอคโค
ติดตามไปด้วย เขาลงพ�านักที่เมืองมะลีละฮฺใน
มอรอคโคแล้วย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครฟ๊าส 
และเสียชีวิตที่นั่นในปีฮ.ศ.924 ทรัพย์สินของ
เขาหมดลงและไม่มีมรดกทิ้งไว้เลย ครอบครัว
ของอบูอับดิลลาฮฺด�ารงชีวิตด้วยการอาศัยเงิน
จากสาธารณสมบัติในศาสนาอิสลาม (อัลเอา
กอฟ) และอยู่อย่างยากจนข้นแค้น

บรรดานักวิชาการศาสนาก็พากันอพยพ
ออกจากอัลอันดะลุสเป็นจ�านวนมากเพราะ 
อัลอันดะลุสไม่ใช่ดินแดนแห่งอิสลามอีกต่อไป 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจน
ความเช่ือทางศาสนากลายเป็นสิ่งท่ีไม่อาจ
ประกันได้จากท่าทีของฝ่ายคริสเตียนที่ยึด
ครอง

ส่วนหนึ่งจากบรรดานักวิชาการดังกล่าว
ได้แก่ อิบนุ อัลค่อฏีบ มุฮ�าหมัด อิบนุ อับดิล
ลาฮฺ  ซึ่ งถือก�า เนิดในเมืองลูชะฮฺ  (Loja) 
ปีฮ.ศ.713 เขาศึกษาการแพทย์ ปรัชญาและ
นิติศาสตร์อิสลามตลอดจนวรณคดี เคยเป็น 
นักประพันธ์ที่เจนจัดทั้งในด้านร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง อีกทั้งยังเคยเป็นเสนาบดีให้กับ 
บรรดาซุลตอนหลายพระองค์ในวงศ์อัลอะฮฺมัร  
อิบนุ อัลค่อฏีบเสียชีวิตในมอรอคโค ปีฮ.ศ.
776, อิบนุ อัลอัซฺรอก มุฮ�าหมัด อิบนุ อะลี 
เดิมมาจากเมืองวาดีย์ อาชฺ (Guadix) และเคย
ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาในนครฆอรนาเฏาะฮฺ 
เสียชีวิตในปีฮ.ศ.895 เป็นต้น

การสูญเสียฆอรนาเฏาะฮฺมิใช ่โศกนาฏ 
กรรมที่แท้จริง แต่โศกนาฏกรรมท่ีแท้จริงเกิด
ขึ้นภายหลังการเสียเมือง กล่าวคือชาวมุสลิม
จ�านวนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในอัลอันดะลุส
และฆอรนาเฏาะฮฺยังคงตกค้างอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฝ่ายคริสเตียน ในขณะท่ีผู้คนเป็น
จ�านวนมากได้อพยพออกจากอัลอันดะลุสไป
แล้ว

กระนั้นชาวมุสลิมในอัลอันดะลุสท่ีตกค้าง
อยู ่ในหัวเมืองที่เสียแก่คริสเตียนในเขตทาง
ตอนใต้ของแม่น�้าดุวัยเราะฮฺและอิบเราะฮฺ ยังมี
อยู ่อีกเป็นจ�านวนมาก นับแต่ปีคศ. 1085 
ที่อัลฟองซัวที่ 6 สามารถยึดครองนครโทเลโด
ได้นั้น ก็มีมุสลิมตกค้างอยู่เป็นจ�านวนมากจน
กระทั่งอัลฟองซัวถึงกับเรียกขานตนเองว่าเป็น
ซุลตอนแห่ง 2 ศาสนา (คือศาสนาอิสลามและ
คริสเตียน) แม้ในอาณาจักรอรากอนก็ปรากฏ

อบูอับดิลลาฮฺ อัซซ่อฆีร
กษัตริย์มุสลิมคนสุดท้ายในอัลอันดะลุสคุกเข่าเบ้ืองหน้า 
กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่ 5 แห่งสเปนเพื่อจุมพิตพระหัตถ์ของ
พระองค์



ว่ามีพลเมืองมุสลิมตกค้างอยู ่คิดเป็นจ�านวน 
20% จากพลเมืองทั้งหมด

ในบะลันซียะฮฺนั้นถึงแม้ว่าจะตกเป็นของ
คริสเตียนแล้ว ชาวมุสลิมก็ยังเป็นพลเมือง 
ส่วนใหญ่ของเมือง ได้มีการส�ารวจส�ามะโน
ประชากรในส่วนของชาวมุสลิมในอัลอันดะลุส 
เม่ือปีคศ.1502 ว่ามีจ�านวนมุสลิมตกค้างอยู่
จ�านวน 50,000 ในอรากอน, 160,000 ในบะ
ลันซียะฮฺ, 10,000 ในกอตลาเนีย, 15,000 
คนในมะยูรเกาะฮฺ รวมจ�านวนมุสลิมท้ังหมด 
ในอาณาจักรอรากอน ราว 235,000 คน ส่วน
ในอาณาจักรกิชตาละฮฺนั้นมีจ�านวนอยู่ระหว่าง 
700,000 ถึง 1,000,000 คน คิดเป็นจ�านวน 
200,000 คนในกิชตาละฮฺ และอยู ่ระหว่าง 
500,000 ถึง 700,000 คนในส ่วนของ 
ฆอรนาเฏาะฮฺ

หลังจากปีคศ.1502 น้ันชาวมุสลิมจ�านวน 
30,000 คนได้อพยพออกจากอัลอันดะลุส 
จ�านวนของชาวมุสลิมท้ังหมดที่ยังคงอยู ่ใน 
กิชตาละฮฺ, อรากอนและฆอรนาเฏาะฮฺ น่าจะ
อยู่ระหว่างจ�านวน 635,000 ถึง 835,000 คน 
จากจ�านวนประชากรในคาบสมุทรไอบีเรีย
ทั้งหมดในเวลานั้น ซึ่งมีอยู่ราว 8 ล้านคนเศษ

กษัตริย์คริสเตียนได้ปฏิบัติตามข้อตกลง 
ในสนธิสัญญาส่งมอบเมืองในช่วงเวลาหน่ึง 
พระนางอิซาเบลล่าได้เสด็จสู่นครอิชบีลียะฮฺ 
ในเวลาต่อมาและมอบหมายให้ เฟอร์นานโด 
เดอ  เซฟร ่ า  และ เคาวน ์ท ์  ตั น เดลล ่ า  
ผู ้บัญชาการทหารแห่งฆอรนาเฏาะฮฺเป็นผู ้ดู
แลฆอรนาเฏาะฮฺ และยังมีเฮอร์นานโด ทัลบีร่า 
อีกคนหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลฆอร
นาเฏาะฮฺย่อมส่งให้เห็นถึงพระประสงค์ของ
พระนางอิซาเบลล่าและกษัตริย์เฟอร์ดินานด์
ว่าเตรียมการเพื่อท�าให้พลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ
ยอมเข้ารีตในคริสต์ศาสนาแต่โดยดี เพราะ
เฟอร์นานโด เดอเซฟร่านั้นมีความช�านาญใน
การใช้ภาษาอาหรับและรู้ดีถึงขนบธรรมเนียม
ของชาวอาหรับและมีท่าทีเป็นมิตร

ส่วนตันเดลล่านั้นมีหน้าท่ีในการจัดเก็บ
ภาษีจากพลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺเพื่อเป็นเบ้ีย
หวัดแก่กองทหารคริสเตียน ส่วนสังฆนายก 
เฮอร์นานโด นั้นก็พยายามให้ความสนใจต่อ
ชาวอาหรับมุสลิมเพ่ือโน้มน้าวพวกเขาให ้
เข้ารีตในคริสต์ศาสนา สังฆนายกผู ้นี้ยังได้
ศึกษาภาษาอาหรับและประวัติศาสตร์ตลอด
จนสรรพวิทยาการของชาวอาหรับ อีกทั้งยังได้
แปลต�าราในคริสต์ศาสนาเป็นภาษาอาหรบัอกีด้วย

แต่ทว่าความพยายามของฝ่ายคริสเตียนใน
การโน้มน้าวชาวมุสลิมให้เข ้ารีตในศาสนา
คริสต์ก็ดูจะไร้ผล เพราะพวกเขายังคงยึดมั่น
ต่อหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามอย่างมั่นคง 
กษัตริย์คริสเตียนจึงมีประสงค์ให้พวกเขาเลือก
เอาระหว่างการอพยพออกจากอัลอันดะลุส 

หรือไม่ก็เข ้ารีตในศาสนาคริสต์ การผิดค�า
สัญญาจึงเริ่มขึ้น!

การสูญเสียนครฆอรนาเฏาะฮฺเกิดขึ้น 
ในช่วงเวลาของการนิยมคลั่งไคล้ต ่อนิกาย
คาทอลิกในหมู่ชาวคริสต์ พระราชินีอิซาเบลล่า
และเฟอร์ดินานด์ซ่ึงพระสันตะปาปาทรงขนาน
นามทั้งสองพระองค์ว่า กษัตริย์แห่งคาทอลิก 
ก็เข้าร่วมในการนิยมคล่ังไคล้นั่นด้วยโดยสร้าง
องค์กรพเิศษเพือ่ท�าหน้าทีใ่นการกดขีท่างศาสนา

จนกระทั่งพระสันตะปาปาก็ทรงเห็นชอบ
ในการตั้งศาลตรวจสอบในปีคศ.1478 (ก่อน
หน้าการเสียเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ) โดยให้โทม่า 
เดอ เทอร์กิมาด้า ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการณ์
ทั่วไป ในช่วงน้ันมีพวกยิวถูกน�าตัวขึ้นศาล
ตรวจสอบและถูกเผาทั้งเป็นหลายร้อยคนด้วย
ข้อหากระท�าการนอกรีตหลังจากยึดครองฆอร
นาเฏาะฮฺได้เพียง 7 ปี กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ก็
ออกพระราชกฤษฎีกา ในปีฮ.ศ.905/คศ.1499 
ตามข้อเสนอของฝ่ายคริสตจักรส่ังให้ปิดมัสญิด
ทั้งหมด และห้ามชาวมุสลิมในการประกอบ
ศาสนกิจหลังจากท่ีฝ่ายคริสเตียนได้พยายาม
ทุกวิถีทางในการโน้มน้าวให้ชาวมุสลิมเข้ารีต 
ในคริสต์ศาสนาแต่ก็ไร้ผล

การกดขี่และการฉีกสัญญาที่ฝ่ายคริสเตียน
ได้กระท�าไว้กับชาวมุสลิมก็เริ่มปรากฏชัดและ
เป็นจริงตามที่อะมีร มูซา อิบนุ ฆอซซานได้
เคยเตือนเอาไว้ บรรดาขุนนางคริสเตียนได้เข้า
ยึดครองที่ดินของชาวมุสลิมโดยส่วนใหญ่  
บรรดามัสญิดที่ถูกปิดก็ถูกเปล่ียนเป็นโบสถ์ใน
คริสต์ศาสนา

มัสญิดแห ่งแรกในฆอรนาเฏาะฮฺที่ ถูก
เปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์ ก็คือมัสญิดที่เฟอร์ดิน
านด์ประทับอยู่ในช่วงของวันที่มีการส่งมอบ
เมือง เรียกกันว่า โบสถ์ เซนต์ ซิบาสเตียน และ
ตามมาด้วยการยกไม้กางเขนเงินขึ้นเหนือเชิง
เทินในปราสาทอัลฮัมรออฺ (Alhambra) ในวัน
ที่ 2 มกราคม คศ.1492 หลังจากนั้นมัสญิด

ทั้งหมดก็ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์ในคริสต์ศาสนา
เมื่อมีประกาศดังกล่าวในปีคศ.1499

ต่อมาฟรานซิสโก เดอ เซสนิรุส หรือ  
เคอมิเนส ได้ด�ารงต�าแหน่งสังฆนายกแทน 
เฮอร์นานโด ทัลบีร่า ตามพระประสงค์ของ 
พระราชินีอิซาเบลล่าและการเห็นชอบของ
พระสันตะปาปา อเล็กซานเดอร์ท่ี 6 ในปีคศ.
1492 เคอมีเนสเป็นบุคคลส�าคัญล�าดับท่ี 3 
ในราชส�านักถัดจากพระมหากษัตริย์ทั้งสอง 
พระองค์ เขาเริ่มด�าเนินการในการโน้มน้าวชาว
มุสลิมให้เป็นคริสเตียน ด้วยการเชิญบรรดา 
นักวิชาการชาวมุสลิมมายังโบสถ์ในคริสต์
ศาสนาซึ่งเคยเป็นมัสญิดมาก่อนเพื่ออภิปราย
ถกเถียงหลักความเชื่อระหว่างสองศาสนา

เขาหวังว ่าหากสามารถเอาชนะบรรดา 
นักวิชาการมุสลิมในการโต้เถียงได้ก็จะมีผล 
ในการโน้มน้าวชาวมุสลิมให้เห็นดีเห็นชอบกับ
การเปล่ียนศาสนา การโต ้ เถียงและการ
อภิปรายระหว ่างกลุ ่มบาดหลวงและนัก
วิชาการมุสลิมด�าเนินไปเป็นเวลาหลายวันก็ไม่
สามารถหักล้างเอาชนะฝ่ายมุสลิมได้ คอมิเนส
จึงหันไปชักชวนชาวมุสลิมทั่วไปที่ไม่มีความรู้
ในศาสนาของตน และมอบของก�านัล ติด
สินบนแก่ชาวมุสลิมเหล่านั้น ซ่ึงก็ได้ผลบ้างแต่
ไม่มากเพราะบรรดานักวิชาการมุสลิมรู ้ถึง
แผนการของคอมิเนสจึงได้เตือนบรรดามุสลิม 
มิให้หลงเชื่อ มิให้รับของก�านัลและสินบนจาก
สังฆนายกผู้นี้

และถ้าหากมุสลิมคนใดเข้ารีตในคริสต์
ศาสนานั่นก็จะเป็นส่ิงที่น�าไปสู ่การขึ้นศาล
ตรวจสอบและจะมีจุดจบเช่นเดียวกับพวกยิว 
สังฆนายก คอมิเนส จึงส่ังให้น�าตัวชาวมุสลิม
ในฆอรนาเฏาะฮฺจ�านวน 3,000 คนมารวมตัว
กันในโบสถ์คริสต์ และเรียกร้องเชิญชวนพวก
เขาให้เข้ารตีในคริสต์ศาสนา บรรดานกัวชิาการ 
มุสลิมก็ ขัดขวางการกระท�าของคอมิ เนส 
คอมิเนสจึงหันมาเชิญชวนนักวิชาการมุสลิม
เป็นรายบุคคล

มีอยู่วันหนึ่งคอมิเนสได้เชื้อชวนเชคอัซซีรีย์ 
หรือ อัซซอกรีย์ เข้ามาในโบสถ์เพื่ออภิปราย
และโต้เถียงกับตน เขาพยายามหว่านล้อมและ
หยิบยื่นทรัพย์สินและของก�านัลแก่ชัยค์อัซซีรีย์ 
แต่เชคอัซซีรีย์ก็ปฏิเสธ คอมิเนสเชื่อว่าถ้าหาก
ตนสามารถโน้มน้าวชัยค์ผู้นี้ให้เข้ารีตในคริสต์
ศาสนาได้ส�าเร็จก็จะท�าให้ชาวมุสลิมหลายร้อย
คนเข้ารีตตามไปด้วย

เม่ือชัยค์อัซซีรีย์ขออนุญาตสังฆนายกกลับ
ไปยังชุมชนอัลบิยาซีน (ซ่ึงเป็นเขตชุมชนของ
ชาว มุส ลิมโดยเฉพาะในฆอรนาเฏาะฮฺ ) 
สังฆนายกคอมิเนสก็ส่ังให้คุมตัวชัยค์และจับ
เขาใส่ที่คุมขัง ชัยค์อัซซีรีย์ถูกทรมานและถูก
ห้ามไม่ให้กินอาหารอยู่หลายวัน หลังจากนั้น
คอมิเนสก็ออกไปพบพลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ
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และกล่าวแก่พวกเขาว่า ชัยค์อัซซีรีย์ได้ฝันเห็น
ว่ามีเสียงมาจากฟากฟ้าบัญชาให้เขาเข้ารีตใน
ศาสนาคริสต์ และให้ชาวมุสลิมปฏิบัติตาม
ความฝันนั้น แต่ก็ไม่มีผู้ใดหลงเชื่อ

คอมิเนสจึงหันไปใช้วิธีการสั่งเผาท�าลาย
ต�าราและข้อเขียนของชาวมุสลิมที่หลงเหลือ
อยู ่ในฆอรนาเฏาะฮฺจ�านวนหลายหม่ืนเล่ม 
และสั่งห้ามชาวมุสลิมครอบครองต�าราและข้อ
เขียนที่เป็นภาษาอาหรับ และในท่ีสุดคอมิเน
สก็สั่งให้เผาคัมภีร์อัล-กุรอ่านที่ตกอยู่ในก�ามือ
ของพวกคริสเตียน คอมิเนสได้ส่งเจ้าหน้าที่ 3 
คนของตนไปยังชุมชน อัลบิยาซีน เพื่อหาข่าว
และสืบความเคลื่อนไหวของชาวมุสลิมแล้วก็
เกิดปะทะกับชาวมุสลิมจนเจ้าหน้าท่ี 2 คนถูก
สังหาร

ความอดกลั้นของชาวมุสลิมก็สิ้นสุดลง 
การลุกฮือของชาวมุสลิมในฆอรนาเฏาะฮฺก็เกิด
ข้ึนหลายครั้งทั้งในชุมชน อัลบิยาซีน, อัลบุ
ชรอฮฺ (Alpujarras) ในปีคศ.1499 และ 1501 
ต่อมาในปีคศ.1502 พระราชินีอิซาเบลล่าก็
ออกประกาศให้ชาวมุสลิมในอัลอันดะลุสเลือก
เอาระหว่างการอพยพออกจากฆอรนาเฏาะฮฺ
และหัวเมืองอื่นๆ หรือการเป็นคริสเตียน ชาว
มุสลิมจ�านวนถึง 300,000 คนจึงเดินทางออก
จากฆอรนาเฏาะฮฺ ส ่วนชาวมุสลิมที่ ยังคง
ตกค้างอยู ่ก็ถูกชาวคริสเตียนเรียกขานว่า  
อัลมะวาริกะฮฺ, อัลมูริสกียูน (Los Moriscos) 
ซึ่งหมายถึง “คริสเตียนใหม่” นับแต่บัดนั้น

ในปีฮ.ศ.910/คศ.1504 พระราชินีอิซาเบล
ล ่าก็ทรงสิ้นพระชนม ์  ก ่อนสิ้นพระชนม ์
พระนางได้ทรงสั่งเสียแก่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์
พระราชสวามีให้ท�าสงครามครูเสดกับพวก
คนนอกศาสนา (หมายถึงชาวมุสลิม) ใน 
มอรอคโคและสืบสานภารกิจในการเปล่ียน
ชาวมุสลิมที่เหลืออยู่ให้เป็นคริสเตียนทั้งหมด

ตลอดรัชสมัยของเฟอร์ดินานด์ อาณาจักร
สเปนได้แผ่ขยายอ�านาจจนกลายเป็นจักรวรรดิ
ที่เรืองอ�านาจในยุโรป ในปีคศ.1508 กษัตริย์
เฟอร ์ดินานด ์ ก็ มีประกาศเพื่อสร ้างความ
ล�าบากแก่ชาวมุสลิมอีกระลอกหลังจากได้
ยกเลิกเงื่อนไขในสนธิสัญญาป ีคศ.1492 
ทั้งหมด ต่อมาในปีคศ.1519/ฮ.ศ.925 กษัตริย์
เฟอร์ดินานด์ก็สิ้นพระชนม์ คาร์ลอสท่ี 5 
พระราชนัดดาจึงได้ขึ้นครองราชย์

ต่อมา ในปีฮ.ศ.935/คศ.1529 ก็มีประกาศ
ห้ามพลเมืองมุสลิมพูดภาษาอาหรับ ผู้ใดพูด
ภาษาอาหรับจะต้องถูกประหารชีวิต และชาว
มุสลิมก็ถูกห้ามอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน 
และถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การกดขี่ชาว
มุสลิมที่ถูกบังคับให้เข ้ารีตในศาสนาคริสต์
ด�าเนินไปอย่างต ่อเนื่องในปีฮ.ศ.974 ก็มี
ประกาศห้ามชาวมุสลิมอาบน�้า มีการท�าลาย
ห้องอาบน�้าในทุกหัวเมืองโดยเฉพาะในเมือง 

ฆอรนาเฏาะฮฺ มุสลิมคนใดอาบน�้าจะถูก
ประหารชีวิตและห้ามแต่งกายแบบชาวอาหรับ 
ผู ้ใดแต่งกายแบบชาวมุสลิมหรือชาวอาหรับ 
ก็จะถูกประหารชีวติเพราะขดัค�าส่ังจากราชส�านกั

ต ่อมาก็มีการตั้งศาลตรวจการณ์ขึ้นใน 
ฆอรนาเฏาะฮฺเพื่อจัดการกับชาวมุสลิมที่เข้ารีต
ในคริสต์ศาสนาแต่ยังหลบซ่อนปฏิบัติศาสนกิจ
ตามศาสนาอิสลามอย่างลับๆ มีชาวมุสลิมถูก
สังหารเป็นจ�านวนมาก มีการทรมานและคุมขัง
ผู ้คนอย ่างโหดร ้ายทารุณในนามของศาล
ตรวจการณ์ นกัประวตัศิาสตร์ระบวุ่ามพีลเมอืง 
ต้องสูญเสียชีวิตไปนับแต่มีการตั้งศาลตรวจ 
การณ์ราว 3 ล้านคน

ชาวมสุลมิในนครฆอรนาเฏาะฮ ฺ (แกรนาดา) 
ถูกบังคับให้ท�าพิธีศีลจุ ่มเพื่อเข้ารีตในคริสต
ศาสนาภายหลังนครฆอรนาเฏาะฮฺตกอยู ่ใน 
ก�ามือของคริสเตียน

เม่ือมีการเข่นฆ่าชาวมุสลิมมากขึ้นตลอด
จนการไล่ล่าชาวมุสลิมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มุสลิมผู้หนึ่งที่ช่ือ ฟารอจญ์ อิบนุ ฟารอจญ์ 
(Farax aben Farax) ได้เป็นผู้น�าก่อการลุกฮือ
ในปีฮ.ศ.975/คศ.1568 ฟารอจญ์เรียกร้องให้
พลเมืองฆอรนาเฏาะฮฺ เข ้าร ่วมสนับสนุน 
“เฟอร์ดินานโด เดอ โคโดบาฮฺ” (ในเอกสาร
บางฉบับระบุว่าเป็น เฮอร์นานโด เดอ บาลูร) 
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากวงศ์อุมัยยะฮฺ มีช่ือจริงว่า 
มุฮ�าหมัด อิบนุ อุมัยยะฮฺ แต่เขาแสดงออกว่า
เป็นคริสเตียน

ชาวมุสลิมหรือมอริสโกในเวลานั้นจึงเข้า
ร่วมสมทบในการกบฎลุกฮือ ณ สถานที่ตั้ง
ใกล้ๆ กับภูเขาอัลบุชรอฮฺ (Albujarras) พวก
คริสเตียนจึงได้สังหารครอบคครัวและญาติ
สนิทของพวกท่ีเข้าร่วมก่อการกบฎ หรือแม้
กระทั่งชาวมุสลิมมอริสโกคนใดก็ตามที่อาศัย
อยู่ใกล้ๆ กับภูเขา อัลบุชรอฮฺ ด้วยข้อหาว่า
พวกเขาให้การสนับสนุนพวกกบฎ

เหตุการณ์ลุกฮือครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 และ
ตรงกับรัชสมัยกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปน 
พระองค์ได้มีบัญชาให้มาควิชฺ มันดิคอร์ เป็น
ผู ้น�ากองทหารจ�านวน 4,000 คนเข้าปราบ
ปรามพวกกบฎ มีการสังหารหมู่ชาวมุสลิม 
มอริสโกในเมืองญุบัยล์ (Jubiles) และลูเราะฮฺ 
(Laroles) แต ่ทว ่าการกบฏลุกฮือก็ยังคง
ด�าเนินต่อไป เนื่องจากในระหว่างนั้นสเปน
ก�าลังมีศึกติดพันกับดัชท์และพวกเติร์กในแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน ตลอดจนมีการลุกฮือของ
พลเมืองในแคว้นกอตลาเนีย (Catalonia)

กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 จึงแต่งตั้งให้ดอน ควน 
พระอนุชา (พระโอรสนอกสมรสของกษัตริย์
คาร์ลอสที่ 5) ให้ร่วมกับมาควิซฺ มันดิคอร์และ
ดุกซีซ่าน�าทัพเข้าปราบปรามขั้นเด็ดขาดกับ
พวกกบฏ ซึ่งตั้งมั่นในภูเขาอัลบุชรอฮฺมาเป็น
เวลา 4 เดือนแล้ว กองทัพของสเปนที่ยกมาถูก

ก�าลังคนของอัลฟารอจญ์และมุฮ�าหมัด อิบนุ  
อุมัยยะฮฺซุ ่มโจมตีจนต้องได้รับความสูญเสีย
เป็นอันมาก

การต่อสู ้ของพวกกบฏมุสลิมโมริสโกได้
ท�าให้ชาวมุสลิมโมริสโกในหัวเมืองต่างๆ ของ
คริสเตียนเข้าร่วมสมทบกับฝ่ายกบฏซึ่งกิน
ระยะเวลาถึง 20 ปี ชาวมุสลิมโมริสโกได้ถูก
สังหารไปราว 20,000 คน การกบฏลุกฮือได้
ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณ ผู ้ที่รอด
ชีวิตก็ถูกจับตัวเป็นเชลยส่งไปยังหัวเมืองต่างๆ 
ทั่วอัลอันดะลุส

ในปีฮ.ศ.1019/คศ.1610 ราชส�านักสเปน
ได้ออกประกาศนิรโทษกรรมแก่ชาวมุสลิม 
โมริสโกโดยมีเงื่อนไขว่า พวกเขาต้องอพยพ
ออกจากอัลอันดะลุสและฆอรนาเฏาะฮฺ ชาว
มุสลิมโมริสโกจ�านวนครึ่งล้านคนท่ีเหลือจึง
อพยพข้ามฝั ่งไปยังมอรอคโค กระนั้นศาล
ตรวจการณ์ที่ฝ่ายคริสเตียนตั้งขึ้นยังคงด�าเนิน
ภารกิจของตนต่อไป

ในระหว่างปีคศ.1635-1638 ได้มีการ
จับกุมขบวนการลับของชาวมุสลิมโมริสโกครั้ง
ใหญ่ และขบวนการลับสุดท้ายที่มีเอกสารระบุ
ถึงนั้นถูกเปิดโปงในปีฮ.ศ.1183/คศ.1769 การ
ต่อสู ้ของชาวมุสลิมโมริสโกในอัลอันดะลุส
ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีนับแต่การสูญเสีย
ฆอรนาเฏาะฮฺก็สิ้นสุดลง

สรุปเหตุการณ์ส�าคัญ
ในช่วงการสูญเสียฆอรนาเฏาะฮฺ

ฮ.ศ.896	 สเปนปิดล้อมนครฆอรนาเฏาะฮฺ
ฮ.ศ.897	 การเจรจาระหว่างอบูอับดิล
	 ลาฮฺและกษัตริย์เฟอร์ดินานด์
	 ซึ่งน�าไปสู่การยอมจ�านนของ
	 ฆอรนาเฏาะฮฺ
ฮ.ศ.905	 เฟอร์ดินานด์ผิดสัญญาและ
	 บรรดามัสญิดถูกปิด
ฮ.ศ.910	 พระราชินีอิซาเบลล่า	
	 สิ้นพระชนม์
ฮ.ศ.924	 กษัตริย์อบู	อับดิลลาฮฺ	
	 เสียชีวิตในนครฟาส
ฮ.ศ.925	 กษัตริย์เฟอร์ดินานด์	
	 สิ้นพระชนม์
ฮ.ศ.935	 ออกกฎหมายห้ามพูดภาษา
	 อาหรับ,	ห้ามแต่งกายด้วย
	 ชุดอาหรับ	และการตั้งศาล
	 ตรวจการณ์ในฆอรนาเฏาะฮฺ
ฮ.ศ.1568	 การลุกฮอืของชาวมุสลิมโมรสิโก	
	 ครัง้ใหญ่ในแถบภูเขาอลับชุรอฮฺ
ฮ.ศ.1610	ชาวมุสลิมโมริสโกอพยพออก
	 จากอัลอันดะลุส
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พระอาจารย์ไพศาล วิศาโล ให้สติ
ความเสือ่มของพุทธศาสนามาจากปัจจยัภายใน ไม่ใช่ภายนอก

บทความ

พระอาจารย์ ไพศาล วิศาโล กล่าวเอาไว้ การ
ปกป้องพุทธศาสนาน้ันเป็นจุดมุ่งหมายท่ีดี  

แต่วิธีการก็ต้องสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาด้วย จึงจะเป็นการปกป้องพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง หากใช้วิธีการท่ีตรงข้ามกับหลักธรรมใน 
พุทธศาสนา หรือวิธีการท่ีพระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ 
ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นการปกป้องพุทธศาสนาได้อย่างไร

มันกลับกลายเป็นการบ่อนท�าลายพุทธศาสนาด้วยซ�้า มองใน
มุมของพุทธศาสนา ชาวมุสลิมในพม่าจะมีพฤติกรรมอย่างไร 
ไม่ส�าคัญเท่ากับว่าเราชาวพุทธปฏิบัติอย่างไรต่อเขา

ถึงแม้เขาจะท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ท�าให้เรา 
มีสิทธิ์ท�าสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเดียวกันหรือยิ่งกว่านั้น

ไม่มีค�าสอนของพุทธศาสนาหรือแบบอย่างจากพุทธจริยา 
ที่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าวได้ มิใช่พระพุทธองค์ดอกหรือ 
ที่ตรัสว่า

“พึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ 
พึงเอาชนะความชั่วด้วยความดี พึงเอาชนะ
ความตระหนีด้่วยการให้ พงึเอาชนะความเทจ็ 
ด้วยค�าสัตย์”

ชาวมุสลิมนั้นเป็นชนส่วนน้อยมากๆ ในพม่า มีสัดส่วนแค่ 4% 
ของประชากร เป็นไปได้อย่างไรที่คนจ�านวนน้อยนิดดังกล่าวจะมา
ท�าลายพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่

หากพุทธศาสนาจะเสื่อมโทรมถดถอย ก็มิใช่เป็นเพราะคนอื่น 
แต่เป็นเพราะชาวพุทธด้วยกันเอง

ข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นานแล้วว่าหากพระสัทธรรม 
จะเสื่อมสูญก็เพราะพุทธบริษัททั้ง 4 ไม่ใส่ใจในการศึกษาและ
ปฏิบัติพระสัทธรรม

“เรือล่มเพราะต้นหน” (หาใช่เพราะลมพายุไม่) เป็นอุปมาของ
พระพุทธองค์ที่ชี้ว่า ความเสื่อมโทรมของพระศาสนาน้ันเกิดจาก
ปัจจัยภายในมากกว่าปัจจัยภายนอก

หากผู้คนจะนับถือศาสนาพุทธน้อยลงเพราะไปนับถือศาสนา
อิสลามมากขึ้น ก็ไม่ควรโทษชาวมุสลิมว่ามาแย่งชิงชาวพุทธไป  
แต่ควรกลับมามองตนเองเราชาวพุทธได้ท�าหน้าที่ของตนเองดีแล้ว
หรือ การมัวแต่โทษคนอื่น จนถึงกับลงไม้ลงมือท�าร้ายเขา ฆ่าเขา 
เผาบ้านเรือนและศาสนสถานของเขา

เท่ากับประจานตนเองว่าไม่ได้ปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนาของ
ตนเองเลย และยิ่งท�าให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้น  
ซึ่งก็คือการผลักไสให้เขาไปหาศาสนาอื่น หรือไม่มีศาสนาเสียเลย

นี้ไม่ใช่ความรุนแรงครั้งแรกที่เกิดขึ้น ปลายปีที่แล้วก็มีเหตุ
จลาจลท่ีรัฐยะไข่ จนมีคนตายร่วม 180 คน ผู ้คนนับแสนต้อง 
พลัดที่นาคาท่ีอยู่ ความรุนแรงดังกล่าวลุกลามเพราะมีการจัดต้ัง
อย่างเป็นขบวนการเช่นเดียวกับความรุนแรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ผู ้รู ้ในพม่าบอกว่า กลุ ่มพระภิกษุสงฆ์ท่ีเป็นแกนน�าในการ 
ก่อความรุนแรงดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพระภิกษุในศรีลังกาซึ่งใช้
วิธีการเดียวกันกับชาวมุสลิมที่นั่น

เชื้อแห่งความเกลียดชังน้ันแพร่หลายได้ง่าย หวังว่าชาวพุทธ
ไทยจะมีภูมิต้านทานเช้ือดังกล่าวมากพอ จนไม่ถึงกับท�าร้ายใคร 
ในนามของการปกป้องพุทธศาสนา

และหากสามารถชักชวนพ่ีน้องชาวพุทธในพม่าให้กลับมามี
สติและยุติความรุนแรงที่กระท�าต่อพี่น้องชาวมุสลิม ก็ควรแก่
การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

พระอาจารย์ไพศาล วิศาโล
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สวยจนตะลึง! 
10 ดาราสาวมุสลิมกับผ้าคลุมฮิญาบ

เปิด 10 ดาราสาว-นางเอกคนดัง ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม หรือสาวมุสลิม ท่ีเคยสวมใส่ฮิญาบ อันเป็น
บทบัญญตัขิองศาสนาอสิลาม ซ่ึงจะเป็นการเปิดเผยแต่ใบหน้าและฝ่ามือ จะมีใครบ้าง เราตามไปดกัูนเลย 

หนูนา หน่ึงธิดา, นุ๊ก สทุธิดา, ทับทิม อัญรินทร์, พ้ิงก้ี สาวกิา, เป้ย ปานวาด, นานา ไรบีนา, ดีเจ ดาด้า วรนิดา, 
จจีี ้จอมขวญั และแพท ณปภา อดตีเคยนับถือศาสนาอสิลาม เปลีย่นมาเป็นนับถอืพทุธตามแม่

วาไรตี้
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ยุค 4.0! หนุ่มอ่อนนุช ขอผ่านไลน์สาวจาการ์ต้า 
เผยพบรักตอนเรียนอินโดฯ ตกลงชื่นม่ืนนัดนิกะห์ 11 ก.พ.

วันท่ี 29 ตลุาคม มีเรือ่งตืน่เต้นกับการขอสาวผ่านโซเชยีล ระหว่างหนุ่มไทย ชาวอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 
Zhareef Saleeกับสาว จาการ์ต้า อินโดนีเชยี Atika Cantia การขอใช้โปรแกรมไลน์และถ่ายทอดผ่านจอ

โปรเจค็เตอร์โดยมีญาตท้ัิงฝ่ายและฝ่ายหญงิร่วมเป็นสกัขีพยานจ�านวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความชืน่ม่ืน 
โดยนัดหมายนิกะห์ท่ีอินโดนีเชยี วันท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2561 

Zhareef Saleeกับ Atika Cantia พบรักระหว่างการเรียนมัธยปลายที่อินโดนีเชีย หลังเรียนจบมัธยมปลายที่อินโดนีเชีย ฝ่ายชายไป
เรียนต่อระดับปริญญาที่ตุรกี แต่มีปัญหาทงการเมือง ช่วงมีเหตุการณ์กบฎต้องเดินทางกลับไทย เรียนจบรามค�าแหง

ส่วนฝ่ายหญิง เกิดที่เมโทร อินโดนีเชีย เรียนจบจาก Culinary Education at State University of Jakarta ท�างานที่สถานีโทรทัศน์  
Masak.TV
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ฮาลาล เฟรนด ์ ล่ี  709 ซอยถนนมิตรภาพ ต� าบลปากช ่อง  
อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร..087-6486538,  
098-8242302 พิกัด : 14.708372,101.418167
นาทอง “ครัวซีซ่า” 13310 ซอยเขายายเที่ยงใต้ ถนนมิตรภาพ ต�าบล
คลองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทร 086-0328838 พิกัด : 
14.784305,101.549591
ร ้านอาหาร “รถแซบเวอร ์” 67/1310 ซอยเขายายเที่ยงใต ้  
ถนนมิตรภาพ ต�าบลคลองไผ ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
โทร 091-8283874 พิกัด : 14.783630, 101.552073
ร้านอาหาร บี บี 495 ถนนโพธ์ิกลาง ต�าบลหัวทะเล อ�าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 087-4442491 พิกัด : 14.976615, 
102.069373
ร้านอาหาร “ฮารีซะห์” ในศูนย์อาหาร เดอะมอลล์ ถนนมิตรภาพ 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 14.980744, 
102.076636
ร้านอาหารอิสลามสุใบดะห์ 1/ 42 ซอยถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร 087-2299474 พิกัด : 
16.445749,102.830760
ร้านก๋วยเตีย๋ว ข้าวหมก หน้าธนาคารกรุงไทย ถ.มะลิวลัย์ ถนนมะลวัิลย์ 
ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จังหวดัขอนแก่น 40002 โทร. 085-7563874 
พิกัด : 16.439987,102.826293
ร้านครัวมุสลิม ชั้น 3 ศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์ ม.ขอนแก่น ถนน
มิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000 โทร.083-
7049742, 084-8845162 พิกัด : 16.470877,102.815259
ร้านข้าวย�านรา ถนนศรีชมชื่น อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร. 084-4019815 พิกัด : 17.401913,102.786972
ร้านอาหารไทยมุสลิม 28/1. ถนนศรีชมชื่น อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000 โทร 081-5455629, 042-242127 พิกัด : 
17.402154, 102.786814
อินดี้ สเต็ก 60/3 ถนนโพศรี ต�าบลหมากแข้ง อ�าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000 โทร. 091-7600716 พิกัด : 17.417872,102.785804
หนองคายฮาลาลฟู ้ด ศูนย์อาหารอาเซี่ยนหนองคาย ตรงข้ามปั ๊ม 
ปตท. ก่อนถึงหนองคาย 1 กม. ซอยถนนอุดร-หนองคาย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย โทร. 088-5610790 พิกัด : 17.860096, 
102.749295

มาเรียม นราธิวาส 850/5 ถนนประจักษ์ ต�าบล อ�าเภอเมือง  
จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 086-8664795 พิกัด : 17.881487, 
102.746539
เซาดะห์หนองคาย 7019 ซอยหน้าประมงจังหวัด ต�าบลโพธิ์ชัย  
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 087-9904959 พิกัด : 
17.863138,102.748876
ครัวฮาลาลสกลนคร 49/12. ถนนไอ ที ยู ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โทร. 086-5794884 ,086-6360902 
พิกัด : 17.153259,104.155527 
ร้านอาหารฮาลาล ศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร 
พิกัด : 17.291089, 104.112293
ร้านอดุลย์ครัวฮาลาล 100 หน้ามัสยิดกลางมุกดาหาร ถนนวงแหวน
รอบนอก ต�าบลมุกดาหาร อ�าเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 
พิกัด : 16.547554,104.687783
ร้านคานเขต ตรงข้าม รพ.อุบลรักษ์ธนบุรี ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-243483, 080-4783356 พิกัด : 
15.230393,104.870960
ร้านบิลกสิ ฮาลาลฟู้ด 52/9 ตรงข้ามมสัยดิกลาง ระหว่างซอยวจิิตรนคร 
11-13 ถนนวิจิตรนคร ต�าบลเมืองเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
โทร. 085-3111029, 094-3674633 พิกัด : 15.122653,104.332867
ร้านอาหารฟาตีมะห์ 309/23 คิวรถศรีขรภูมิขสังขละ ต�าบลระแงง 
อ�าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-561673, 090-9132404 
พิกัด : 14.944285,103.787838
ร้านข้าวหมกไฮโซ (สูตรปากีสถาน) 67 หมู่ 6 ถนนสุรินทร์-สังขละ 
ต�าบลนอกเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. 081-2658028 
พิกัด : 14.866493,103.515412
ร้านอามานโภชนา ล๊อค A63 ตลาดไนท์บาซาร์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ โทร. 081-5492113, 085-0150282 พิกัด : 14.992684,103. 
107635
ร้านโจ๊กไก่บังฟาห์ ตลาดไนท์บาซาร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พิกัด : 
14.992684,103.107635
ร้านนมสด ตลาดไนท์บาซาร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พิกัด : 
14.992684,103.107635
ครัวนาคนาวา ข้าวหมกไฮโซ 39/1 หมู่ 9 ถนนผ่านศึกกุดคล้า ต�าบล 
พญาเย็น อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 พิกัด : 
14.588618, 101.235397

รวมร้านอาหารมุสลมิ
ฮาลาล ในจงัหวัดภาคอสีาน
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งาน THA2017 โชว์ศกัยภาพฮาลาลไทยสู่เวทีโลก
หนุนยอดส่งออกพุ่ง 12% กว่า 200,000 ล้าน

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

3 องค์กรฮาลาล จัดงานใหญ่ THAILAND HALAL 
ASSEMBLY 2017 “ดร.ปกรณ์ ปรียากร”  

รับเป็นประธานจัดงาน เน ้นน�าภูมมิปัญญาไทย 
สร้างอัตลักษณ์ฮาลาล ส่งเสริมการส่งออกมูลค่า
มากกว่า 200,000 ล้านบาท

“THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017” หรือ THA 2017 ก�าหนด 
จัดวันที่ 30 พ.ย.–3 ธ.ค. 2017 เปลี่ยนสถานที่มาจัดที่ศูนย์จัดการประชุม
และนิทรรศการไบเทค บางนา เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร ์
ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร  
ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน  
มีรายละเอียดในงานน่าสนใจ

รศ.ดร.ปกรณ์ กล่าวว่า งาน THA 2017 เป็นน�าภูมิปัญญาไทยมาสร้าง
เอกลักษณ์ฮาลาล สาระหลักเราใช้ชื่อว่า “ภูมิปัญญาฮาลาล” ทั้งนี้ค�าว่า 
ภูมิปัญญา มาจากค�าว่า ฮิกมัต แปลว่า วิทยปัญญา แต่ภูมิปัญญาฮาลาล 
ประเทศไทย เป็นการน�าเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะอิสลาม 
หรือ อิสลามิกอาร์ต (Islamic Art) เข้ามาร่วม เป็นจุดบรรจบพลังปัญญาของ
ฮาลาล ที่ท�าให้งานมีความโดดเด่น และจะผสานพลัง“ภูมิปัญญาฮาลาล” 
ของไทยกับเวทีฮาลาลอาเซียนและโลกมุสลิมที่จะร่วมมือกันน�านวัตกรรม
กรรมของฮาลาลไทย ไปสู่ในเวทีต่างๆ ซึ่งจะน�ามาแสดงในงาน THA 2017

งานจะม ี2 ฮอลล์ใหญ่ โดยแต่ละฮอลล์จะมพ้ืีนทีป่ระมาณ 6,000 ตารางเมตร 
หรือรวมพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 11,000 ตารางเมตร โดยรายละเอียดภายใน
งาน มีการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้า (ครั้งท่ี 10) เป็นการประชุมมาตรฐานฮาลาล 
ระหว่างประเทศ ด้านมาตรฐานฮาลาล การตรวจรับรองฮาลาล (ครั้งที่ 4)

โดยมีการประชุมด้านมาตรฐานฮาลาล ในชื่อ “Inter Halal Standard 
Convention” เพือ่วางแนวทางการก�าหนดมาตรฐาน จากเดมิทีม่ข้ีอตกลงว่า 
ผู้ก�าหนดมาตรฐานและผู้ตรวจรับรองจะต้องเป็นมุสลิมก็จะต่อยอดต่อเรื่อง
การยอมรับซึ่งกันและกัน จากการใช้มาตรฐานกลางในการตรวจรับรอง

รศ.ปกรณ์ กล่าวว่า ในงานยังมีการจัดงานนิทรรศการ “พลังฮาลาลของ
ประเทศไทย” โดยน�าเสนอในลักษณะของดิจิตอล รวมทั้งการจัดงานแสดง
สินค้าและบริการ ในชื่อ “Thailand Halal Inter National Expo” ที่เรา
เรียกว่า “THA 2017” มีบูธแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศประมาณ 300 บูธ โดยไม่เน้นยอดขาย แต่จะเน้นถึงเรื่อง
ของการพัฒนาและ Business Matching การาจับมือกันทางธุรกิจ ซึ่งได้รับ
การติดต่อจากหลายประเทศท่ีจะน�านักธุรกิจมาเจรจา อาทิ ซาอูดิอาระเบีย 
เป็นต้น ส�าหรับคนที่จะสนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การประชุมด้านวิชาการ 
การแลกเปล่ียนมาตรฐานฮาลาลทั่วโลก และการที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์ทาง
ธรุกิจกส็ามารถเจรจากับผู้ทีม่าออกบธูได้ เป็นการต่อยอดทางธรุกจิได้อกีด้วย”

“เราคาดหวังว่า งาน THA 2017 จะเป็นการพัฒนากิจการฮาลาลใน
ประเทศไทย ที่จะเป็นการบรรจบกันระหว่างเรื่องฮาลาลกับนโยบายของ 
รัฐไทยแลนด์ 4.0 ท่ีจะมุ่งหวังยกระดับประเทศไทยให้ก้าวข้ามไปสู่นวัตกรรม 
ที่ใช้คนน้อยลงแต่มีประสิทธิผลในการผลิตเพ่ิมขึ้น วงการฮาลาลไทยจะก้าว
ไปสู่นวัตกรรม ท้ังอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองส�าอาง เวชส�าอาง เร่ืองการ

บริการ เช่น การแพทย์, การบริการท่องเที่ยว, โลจิสติกส์ การขนส่งบนเส้น
ทางคมนาคม ตั้งแต่ต้นน�้าสู่ปลายน�้าของประเทศ” ดร.ปกรณ์ กล่าวและว่า 
ในงานมีสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาและจะมีไฮไลท์มาโชว์ให้กับผู้ที่เข้ามาในงาน 
ที่จะได้เห็นความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยได้ขยายงานเป็นเวลา 4 วัน

รศ.ดร.ปกรณ์ กล่าวว่า ฮาลาลไม่ใช่ของใครคนใด แต่เป็นเรื่องของคน 
ทั้งโลก เป็นทรัพย์สินทางปัญญาคนมุสลิมทุกคน เป็นสิ่งที่อัลเลาะฮ์ได้อนุมัติ
ให้บริโภคจากปัจจัยยังชีพที่ทรงประทานลงมาเพื่อคุณค่า ฮาลาลเป็นส่วน
ส�าคัญในการสร้างสรรค์คุณค่าแก่ผู้บริโภคทั่วโลก และฮาลาลก็ไม่ได้เป็นผล
ประโยชน์แต่เพียงมุสลิมเท่านั้น แต่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยด้วย 
การจดังาน THA 2017 จะเป็นการส่งเสรมิกจิการฮาลาลของไทยในตลาดโลก 
โดยเฉพาะในตลาดมุสลิม ซ่ึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ได้เป็นของ
มุสลิมเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าผู้ประกอบการฮาลาลส่วนใหญ่ 95% ไม่ใช่
มุสลิม มีผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล ประมาณ 186,000 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ SMEs 
ไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ประมาณ 4,000-7,000 ราย มีรายได้จาก
การส่งออกมากกว่า 200,000 ล้านบาท จะเห็นว่าในขณะที่สินค้าอ่ืนมียอด
การส่งออกลดลง แต่สินค้าฮาลาลมียอดส่งออกเพิ่ม 12% นับว่า ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติสูงมาก

“ฮาลาลไทย จะไม่สามารถขยายตัวไปสู่ความส�าเร็จได้ หากเราไม่ได้รับ
ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน” ดร.ปกรณ์กล่าว 
ทิ้งท้าย

ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อ�านวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
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ในประเทศ

เจ้าคณะนราธิวาสน�าชาวพุทธ
บริจาคเงินสร้างมัสยดิทีสุ่ไหงปาดี

เจ้าคุณพระเทพศีลวิสุท ธ์ิ เจ ้าคณะจังหวัดนราธิวาส 
เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา น�าญาติโยมนับถือศาสนา

พุทธ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซ้ือท่ีดินวากัฟ และใช้จ่าย
ในการก่อสร้างมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จ

พระเทพศีลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา อ�าเภอ
สุไหงปาดี น�าญาติโยมนับถือศาสนาพุทธ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อที่ดิน 
วากัฟ และใช้จ่ายในการก่อสร้างมัสยิดท่ียังไม่แล้วเสร็จ ณ มัสยิดนูรุลอิสลาฮฺม หมู่ ๑ 
บ้านไอกูบู ต.สุไหงปาดี อ�าเภอสุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซ่ึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างพ่ีน้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ท่ามกลาง
ความยินดีของผู้น�าศาสนาและพี่น้องมุสลิมท่ีมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นท่ามกลาง
สายฝนที่ก�าลังตกอย่างหนัก

ส�าหรับอ�าเภอสุไหงปาดี ภาพท่ีเห็นจนชินตาของคนในพ้ืนที่ คือ ทุกครั้งที่มีการ 
จัดกิจกรรม พระเทพศีลวิสุทธ์ิเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสจะเป็นส่ือกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพ้ืนท่ี ซ่ึงท�าให้เกิดความช่วยเหลือ 
ในกิจกรรมของต่างศาสนิกในพื้นท่ีมาโดยตลอด เช่นเดียวกับเม่ือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และประชาชนต่างศาสนา พระเทพศีลวิสุทธ์ิ  
จะเป็นผู ้ไกล่เกลี่ยให้โดยยึดหลักความถูกต้องและความยุติธรรมจึงท�าให้เป ็น 
ที่เคารพของประชาชนทุกศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนสามารถสร้างสังคม 
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับอ�าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
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เมื่ออาณานิคมประกาศลบอิสลามออกจากอินโดนีเซีย

บุรุษผู้นี้ “อะห์หมัด ดะห์ลัน”
ลุกขึ้นสู้จนได้เป็นวีรบุรุษ

ไปสัมผัสชีวิตของเขาพร้อมความลับท�าไมหลานวีรบุรุษเกิดในไทย

รายงานพิเศษ

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

มีองค์กรเครอืข่าย 4,000 องค์กร

โดย...กองบรรณาธิการ
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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
เช่ือเรื่องการบนบานศาลกล่าวที่ฝังรากลึกมา
ยาวนาน ในขณะท่ีผู้ปกครองได้น�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
มสัยดิกจ็ะเป็นไปตามทศิทางดงักล่าว 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

มัสยิดซุลต่านแห่งเกามัน ยอกยาการ์ต้า

ป้ายประกาศเชิดชูเกยีรต ิในโอกาสฉลองเอกราช 72 ปี มหาวทิยาลัยมูฮมัมาดียะห์ ยอกยาการ์ต้า ขององค์กรมูฮมัมาดียะห์

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 คนที่เคยเช่ือสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ได้
กลับสู ่แนวทางอิสลามที่ถูกต ้อง คนท่ีเข ้า
เปลี่ยนไปเป็นคริสต์ได้กลับเข้ารับอิสลามดัง
เดิม

อะห์หมัด ดะห์ลัน กลับสู่ความเมตตาของ 
อัลเลาะฮ์ด้วยวัยเพียง 54 ปี แต่องค์กรของ
ท่านยังคงเดินหน้าในการดาวะห์อิสลาม ด้วย
เงินจากการซากาต วากั๊ฟของพี่น้องมุสลิม 
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 

เยาวชนคณุภาพของ Muallimin Muhammadiyah Boarding School 
ในเครือมูฮัมมาดียะห์

Muallimin Muhammadiyah Boarding School 
1 ในโรงเรียนขององค์กรมูฮมัมาดียะห์

ภาพยนต์จากชีวติจริง 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

ชวีติชองทัง้ 2 ท่านได้ถกูน�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 ที่ได้รับการยกย่องเป็น
วีรบุรุษของอินโดนีเซีย แต่คนสงสัยว่า ท�าไม
ดร.วินยั ดะห์ลัน จงึเกดิทีเ่มอืงไทย เป็นคนไทย 
มาไขปริศนากัน!

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

ดร.วนัิย ดะห์ลัน หลายย่ากลับไปเย่ียมกโุบร์ ไย๋ อะห์หมัด ในกโุบว์ประจ�ามัสยิดวลุต่าลในเกามัน

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 ในฐานะหลานปู่อะห์หมัด ดะห์ และผูน้�าด้านวทิยาศาสตร์ฮาลาล
ถกูเชิญไปบรรยายให้กบัองค์กรมูฮัมมาดียะห์บ่อยคร้ัง
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ศนูย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเตบิโตในอนิโดนเีชยี
โมเดลจากศนูย์วิทย์ จฬุาฯ

รายงานพเิศษ โดยบรรณาธิการ 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 ท่ีมีผู ้ผลิตไส้กรอกไก่ฮาลาล 
แต่มีส่วนผสมของหมู เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการ
จดัตัง้ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล เพือ่ใช้วิทยาศาสตร์ 
ใช้แล็บในการตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภณัฑ์

“อาหารที่ฮาลาล ฮารอม เราสามารถรู้ได้
ชัดเจน แต่ในการผลิตสมัยใหม่ มีวัตถุดิบที่มี
ส่วนผสมของดเีอน็เอจากหมู่ หรอืจากสิง่ทีฮ่ารอม 
อย่างเยลาติน เราไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วย
สายตา จ�าเป็นจะต้องใช้ห้องแล็บที่ทันสมัย  
ในการตรวจสอบว่า วัตถุดิบว่า มีส่วนผสมที ่
ฮารอมหรือไม่” ดร.วินัยระบุและว่า ปัจจุบัน
ศนูย์วทิยาศาสตร์ฮาลาล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ได้คดิค้นระบบ นมัเบอร์ ตวั H เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ 
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 แต่ข้อยกเว้นนี้ 
คงไม่ดี หากเราะใช้มากล่าวอ้างตลอดเวลา 
จึงต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อเรียนรู้ ศึกษา
ในด้านน้ี ให้มุสลิมสามารถผลิตยา ตรวจสอบ
ยาได้” ดร.วินัย กล่าว

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

มนีกัเรยีนไทยได้รบัทนุการศึกษาจากอนิโดนีเซีย 
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�าลังปรับเปล่ียนระบบการ
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” 
เป็นโมเดลแห่งโลกฮาลาลยคุใหม่อย่างแท้จรงิ



“ดป้ีา” ลยุต่อ จัด “Asia Digital Expo 2018”
“ดีป้า” ลยุต่อ จดั “Asia Digital 

Expo 2018” ขนเทคโนโลยี- 
กูรมืูออาชพีนับร้อย ร่วมถอดรหสั
ดิจทัิล เสรมิแกร่งผู้ประกอบการยุค 
4.0 พร้อมน�ามาตรการลดหย่อน
ภาษี 200% ร่วมกระตุ้นซอฟแวร์
ไทย คาดคนแห่เข้าร่วมนับหมื่นคน  
สร้างเงนิสะพดักว่า 200 ล้านบาท 

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 
ให้สัมภาษณ์ ถึงความพร้อมในการจัดงาน 
“Asia Digital Expo 2018: Digital Trans-
formation” ภายใต้แนวคิด “ผู้ประกอบการ
ยุค 4.0 ปรับตัวเพื่อเติบโตสู่ยุคดิจิทัล” จัดข้ึน 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันท่ี 
25-27 ม.ค. 2561 โดยระบุว่า “Asia Digital 
Expo 2018” เป็นงานนิทรรศการและแสดง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล การออกบูธ
ของผู ้ประกอบการซอฟต์แวร ์ ฮาร ์ดแวร ์ 
กิจกรรมสัมมนานานาชาติด ้านดิจิ ทัลโดย 
ผู้เชี่ยวชาญท้ังไทยและต่างประเทศ ที่ส�าคัญ
คอืการจดักจิกรรมการเจรจาธรุกจิอตุสาหกรรม 
ดิจิทัลในภูมิภาคเอเซีย (Business Match-
making) โดยให้กลุ่มสตาร์ท อัพที่ได้คัดเลือก
มาจากงาน Digital Thailand Big Bang 
มาต่อยอด ให้กลุ ่มสตาร์ท อัพ น�าไอเดีย 
มาเสนอต่อผู ้ประกอบการจากต่างประเทศ 
หากต่างประเทศสนใจก็จะให้ร่วมทุน จากเดิม
เป็นการซ้ือไอเดียจากผู ้ประกอบการ ซ่ึงได้
ประโยชน์ครั้งเดียว แต่ถ้าร่วมทุนเมื่อธุรกิจ 
ไปได้ก็จะมีรายได้ต่อเนื่อง 

“ดีป้ามีกองทุนให้กับสตาร์ทอัพ ที่จะเดิน
ทางไปเจรจาในต่างประเทศ หลังมีข้อตกลง
ภายในงาน โดยมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และ
ค่าการพรีเซน็ต์ และมทีนุให้สตาร์ทอพัทีจ่ะเริม่ต้น 
เป็นผู้ประกอบการ ประมาณ 100 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ประกอบการจากจีน ญี่ปุ ่น 
สงิคโปร์ เป็นต้น มาร่วมงาน” ผูอ้�านวยการดป้ีา 
กล่าว

นายณัฐพล กล่าวว่า ในงานยังมีกิจกรรม 
Job Fest เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ซ่ึงจะช่วย
ตอบโจทย์การก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุค 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึงจุดเด่นของงาน

เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

28 /MTODAY VAREITY/2017

ที่การน�าบริการธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลย ี
ชั้นน�ามาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบ
การได้อัพเดตเทคโนโลยีท่ีจะน�าไปใช้กับธุรกิจ 
ตลอดจนการเชิญ “ดิจิทัลกูรูมืออาชีพ” ทั้ง
ไทยและระดับโลกประมาณ 100 รายในทุก
สาขา ทั้งค้าปลีก โลจิสติกส์ การศึกษา ธุรกิจ
การแพทย์ครบวงจร สุขภาพฯลฯ มาให้บริการ 
และมาสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจดิจิทัล 
สร้างแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในการพลิกโฉม
ธุรกิจ และปรับเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้กับ SMEs 
เพื่อรับมือกับการแข่งขันในโลกดิจิทัล พร้อม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในธุรกิจดิจิทัลจาก 
ผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ นายกรณ์ จาติกวณชิ นอกจากนี้ 
ดีป้ายังได้น�ามาตรการทางภาษีมาเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ใช้

ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเข้าร่วม
ในโครงการของดป้ีา ให้สามารถน�าไปลดหย่อน 
ภาษีได ้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ทันที ท่ีซื้ อ
ผลิตภัณฑ ์  ซอฟต ์แวร ์หรื อว ่ าจ ้ า งผลิต
ซอฟท์แวร์จากบริษัท ที่ได้มาตรฐาน ISO: 
29110 ที่ดีป้าให้การรับรองมาตรฐานเพื่อ
สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า ให้น�าใบ
เสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% เท่ากับ 
ผู ้ประกอบการไม่ได้จ่ายเงินในการจ้างผลิต
ซอฟท์แวร์เลย ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถดึงดูด
นักธุรกิจและผู ้สนใจเข้าร ่วมงานประมาณ 
10,000 คน และมีการดีลธุรกิจ 400-500 
ดีล สร้างเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท ช่วย
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ของรัฐบาล
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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 
โดยต้ังแต่ด�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
เคล่ือนเศรษฐกจิและสังคมดจิทิลั โดยมุง่พัฒนา 
ศักยภาพและยกระดบัการท�าอคีอมเมร์ิซ พฒันา 
ช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวม
ทั้งสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ 
เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur 
ในยคุ Thailand 4.0 ซึง่ภาครฐัพร้อมสนบัสนนุ 
อย่างเตม็ทีแ่ละจะมโีครงการต่อยอดระยะที ่ 2” 
นางสุรางคณา กล่าว

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

นายวันชาญดี ยะดีอาแว ผู้ประกอบการ
น�้าแกงส้มส�าเร็จรูป กล่าวว่าหลังน�าธุรกิจเข้าสู่
การขายออนไลน์ นับเป็นช่องทางการขายหลัก
ของกิจการ และเมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วท�าให้
ได้รบัความรูเ้พิม่ท้ังในส่วนของการพฒันาสนิค้า 
ให้มีคุณภาพ ปรับปรุงรูปแบบแพคเก็จ การยืด
อายุสินค้าให้อยู่ในตลาดได้
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